
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21971 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

กระบี่ - ด้าน้้าชมปะการัง 3 เกาะ 3 วัน 2 คืน 
ล่องเรอื Speed Boat แบบเหมาล้า / ด้าน้้าชมปะการัง / ชมทะเลแหวก /  
น้้าตกร้อน / สระมรกต / พายเรือคายัคชมถ้้าผีหัวโต / ล่องเรือเขาขนาบน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

 ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน  

 รถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



 
ก้าหนดการเดินทาง 

 ตุลาคม   01-03 / 08-10 / 12-14 / 15-17 / 22-24 / 29-31 
 พฤศจิกายน  05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28  
 ธันวาคม  03-05 / 04-06 / 05-07 / 09-11 / 10-12 / 17-19 / 24-26 
 เทศกาลปีใหม่  30ธ.ค.-01ม.ค. 65  / 31ธ.ค.-02ม.ค. 65 / 01-03 ม.ค. 65  
 มกราคม  07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 
 กุมภาพันธ ์  04-06 / 11-13 / 15-17 / 18-20 / 25-27 
 มีนาคม  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

   
วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – กระบี่ ถ้้าผีหัวโต  - พายเรือคายัค – เขาทองฮิลล์  
                                    ที่พักอ่าวนาง 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 241 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ น าท่านเดินทางสู่ “ถ้ าผีหัวโต” เป็นภูเขาหินปูนท่ีอยู่ในอ่าวพังงา เขตแนว

เทือกเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะผู้ท่ีสนใจ
ใน ป ระ วั ติ ศ าสต ร์  เพ ราะมี่ ก ารพ บ
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
มนุษย์โบราณแถบอันดามัน ซึ่ งมีอายุ
เก่าแก่ 3,000 – 5,000 ปี ท่ีถ้ าแห่งนี้ ตัว
ถ้ าผีหัวโตนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 10 เมตร ถูกล้อมรอบด้วยบึง
และป่ าโก งกาง ส่ วนภ าย ในถ้ าจะมี
ลักษณะเป็นอ่าวสูงโปร่ง ท่ีมีอากาศและ
แสงสว่างสามารถถ่ายเทได้อยากสะดวก มี
หินงอกหินย้อยอยู่ด้านใน ให้ท่านได้ฟัง
ข้อมูลการเดินทางแนะน าและสอนวิธีการ
พายเรือคายัคส าหรับท่านท่ีไม่เคยพายมา
ก่อน รวมถือท่านท่ีเคยพายมาแล้วก็ตาม 
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยดูแล น าท่านพายเรือ



คายัคเข้าสู่ “ถ้ าผีหัวโต” เป็นถ้ าขนาดใหญ่ ซ่อนอยู่ในภูเขาหินปูนลูกโดด แวดล้อมด้วยป่าชายเลนอุดม
สมบูรณ์  ในถ้ าเราสัมผัสถึงสายลมเย็นและอากาศท่ีถ่ายเทดี ท าให้การเดินทางผ่อนคลายและสบาย ๆ 
ให้ท่านได้ชมภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ า เป็นอีกหนึ่งใน Highlight ของโปรแกรม จะเป็นภาพมือ เท้า 
สัตว ์คนและอื่น ๆ อีกนับร้อยภาพ  ภาพท่ีมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์คือรูปคนตัวยาว ส่วนบนคล้าย
หัวสัตว์มีเขา เขียนด้วยสีแดงเป็นลายขวางตลอดตัวสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นราว 2,000-3,000 ปี
มาแล้ว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ “เขาทองฮิลล์” Khaothong Hill คาเฟ่ริมเขาสุดชิล ท่ีวิวสวยท่ีสุดใน

ขณะนี้ของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้ ไปนั่งจิบกาแฟ กินอาหาร กินเค้ก ชมวิวทะเล ริมภูเขา สถานท่ีท่ีต้อง
ไม่ควรพลาดเด็ดขาดส าหรับสายเช็คอิน มุมถ่ายรูปปัง เครื่องดื่มอร่อย จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมท่ีพักเพ่ือพักผ่อนสบายๆ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก : อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่(2)   ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม 
   ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้้าพระนาง - ที่พักอ่าวนาง 
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat แบบเหมาล า ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด า

น้ าตื้น 
 (บริการเส้ือชูชีพและหน้ากาด าน้ าตื้น ท่านละ 1 ชุด) 
 น าท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการด าน้ าชม

ปะการัง Snorkeling ด้วยเรือ Speed 
Boat แบบเหมาล า (มีอาหารว่าง ขนม 
ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่อง
ทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนว
ปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน 
ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับ
สีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วน าคณะผ่าน
ชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” 
Chicken Island เกาะท่ีเรียกว่าเกาะไก่ก็
เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหิน
แหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นน าท่าน “ด าน้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดด าน้ าท่ีมี



ชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ท่ัวไป
กระจัดกระจายอยู่ท่ัวผืนน้ าได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก” 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก 
บ่าย  น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ 

เกาะหม้อ และเกาะทับ ท้ังสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกัน
ท่ีจุดนี้จึงท าให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะท้ังสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ าขึ้น
สูงเมื่อน้ าลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้้าข้ึนและน้้าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพของระดับน้้าขึ้นและน้้าลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่น
ชายหาด ว่ายน้ า นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ า
พระนาง” ท่ีมีชื่อเสียงของกระบี่จากนั้นเดินทางกลับท่ีพัก 

หมายเหตุ :จุดด าน้ าต่างๆ รวมไปถึงการขึ้นชมเกาะต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับมาตราการขององค์กรท้องถิ่นและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก 

15.30 น. กลับถึงท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน) 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



วันที่(3)  กระบี่ – ล่องเรือหัวโทง – เขาขนาบน้้า - เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จ้ี   
                                สระมรกต -  น้้าตกร้อน - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารน าท่านลง “เรือหัวโทง” เรือประมงพื้นบ้านสัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดกระบี่ สู่ “เขาขนาบ

น้ า” เขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ ากระบี่ด้านหน้าตัวเมืองซึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด
กระบี่ ระหว่างล่องเรือท่านจะเห็นเขาพนมเบญจายืนตระหง่านเป็นฉากอยู่เบื้องหลัง ชมความสวยงาม
ของหินงอก หินย้อย ในจะพบเสาหินปูนขนาดยักษ์สูงหลายสิบเมตรตั้งอยู่กลางถ้ า และปล่องกลมขนาด
ใหญ่ ซึ่งท าให้แสงอาทิตย์ลอดส่องลงมาเพื่อให้เห็นความงดงามของหินงอกหินย้อยภานในถ้ านี้ได้อย่ าง
ชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นท่ีราบต่ าผืนสุดท้ายของประเทศไทยและ

เป็นป่าแห่งเดียวของโลกท่ีค้นพบนกแต้วแร้วท้องด า เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  “สระมรกต”  
สระน้ าสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นก าเนิดจากตาน้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงท าให้มอง
เป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ า เท่ียวชม “น้ าตกร้อน”  สายน้ าแร่ธรรมชาติท่ีเกิดจากตาน้ า
ใต้พิภพ ไหลผ่านล าธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา 
เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลง
เล่นน้ า) 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
17.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่ 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 250 
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 *** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ท้ังนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักท่านเดียว 
เพ่ิมท่านละ 

01-03 ต.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
08-10 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
12-14 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
15-17 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
22-24 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
23-25 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
29-31 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
05-07 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
12-14 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
19-21 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
26-28 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
03-05 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
04-06 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
05-07 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
09-11 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
10-12 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
17-19 ธ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
24-26 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

30ธ.ค.-01ม.ค. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
31ธ.ค.-02ม.ค. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
01-03 ม.ค. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
07-09 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
14-16 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 



21-23 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
28-30 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
04-06 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
11-13 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
15-17 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
18-20 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
25-27 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
04-06 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
11-13 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
18-20 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
25-27 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

***เพียงจ้านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
  

การเลือกที่นั่ง 
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่ีท าการจองและช าระมัดจ ามาก่อน เลือกท่ีนั่งบนรถตู้โดยสารก่อน 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่// กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ1 

ใบ น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ   
3. โรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว มาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ  
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 
 
 



เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตร

ประชาชน (ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 
2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่

ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 

บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 
50 % ของเงินท่ีลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งส้ินให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินท่ีลูกค้าได้
ช าระไว้แล้วท้ังหมด 

 
***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 6  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือ
ส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

 
 
 
 



มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ท่ีนั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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