
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22312 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน่... 

 เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล ์(WE) รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลด 20 กก. และอาหารว่าง 

 ล่องเรือยอรช์ Catamaran ด าน ้าชมปะการงั ณ หมู่เกาะหอ้ง เกาะผกัเบ้ีย เกาะลาตงิ ฯลฯ 

 นัง่เรือหวัโทง ชมสนันาคา หาดตั้งเลน ถ่ินฝูงปูมดแดงนบัหม่ืน (UNSEEN จงัหวดัพงังา) 

 ล้ิมลองซีฟู้ด ณ ฟารม์หอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 เขาทองฮิลล ์จุดชมพระอาทิตยต์ก (Sunset) ที่สวยงามที่สุดของกระบี่  

 ไหวพ้ระขอพร “วดัมหาธาตวุชิรมงคล” เป็นพระมหาธาตุเจดียท์ี่สูงที่สุดในภาคใต ้คลา้ยคลึงกบั 

“พุทธคยา” ประเทศอินเดีย 

 ท่าปอม คลองสองน ้า แหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรูค้วามสมบูรณข์องธรรมชาติ 
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ก าหนดการเดินทาง  :  
 

วนัเสารท์ี่ 8 ม.ค. 65 (1) สุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่ - ลานปูด า – ชมเมือง - ท่าปอม –  

                   ชมพระอาทิตยต์กดิน ณ เขาทองฮิลล ์

05.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบิน       

ไทยสมายล ์(WE) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระก่อนออก

เดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คช่ือ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เท่ียวไทย”         

วดัอุณหภูมิ บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน *กรุณาเตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนโควิด และบตัร

ประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน เพ่ือเดินทางเขา้จงัหวดักระบ่ี 

  รบัประทานอาหารเชา้แบบ BOX SET (ม้ือที่ 1)  

07.40 น.        เหินฟ้าสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 241 (ใชเ้วลาบิน 1.20 ชม.) 

09.00 น ถึง สนามบินกระบ่ี หลงัรบัสมัภาระ น าท่านนัง่รถตูป้รบัอากาศ VIP   

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป เขาขนาบน ้า ซ่ึงเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ากระบ่ี

และ ประตมิากรรมปูด า ประติมากรรมปดู า ประกอบไปดว้ยตวัแม ่1 ตวั และตวัลูก 3 ตวั สรา้งขึ้ นจาก

ทองค าเหลืองรมค า สดัส่วนสวยงาม ส่ือถึงความสมัพนัธข์องครอบครวั ในนิทานอิสปเร่ืองแม่ปูกบัลูกป ู

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัค าขวญัของจงัหวดักระบ่ี “กระบี่เมืองน่าอยู ่ผูค้นน่ารกั”” 
 

 
  

11.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารอญัชลี (ม้ือที่ 2) 

13.00 น. น าท่านเขา้เช็คอิน ณ โรงแรม อ่าวนาง วิลล่า (+) ตดิทะเล หรือเทียบเท่า 
ใหทุ้กท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน ้ าทะเล เดินเล่นชายหาด หรือใช ้Facility ภายในโรงแรม       

อาทิ สระวา่ยน ้า ฟิตเนส ฯลฯ 

บ่าย  น าท่านสู่ ท่าปอม คลองสองน ้า เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพ่ือเรียนรูค้วามสมบูรณข์องธรรมชาติ

ทั้งในแง่ของทางน ้าใตดิ้นและพืชพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ั้งในน ้าและบนดิน คลองสองสายน ้ามี

ลกัษณะพิเศษของระบบนิเวศท่ีในช่วงขึ้ น12 ค า่ ไปจนถึง แรม 5 ค า่ ท่ีน ้าทะเลหนุนขึ้ นสูง ซ่ึงชาวบา้น

ในพ้ืนท่ีเรียกกนัวา่ "น ้าใหญ่" น้ัน น ้าทะเลจะหนุนสูงลึกเขา้มาในคลองท่าปอมถึงศาลาเล่นน ้า และผสม

กบัน ้าจืดในคลองท่าปอมกลายเป็นคลองน ้ากร่อยท่ีมีสีฟ้าค่อนขา้งขุ่น แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาไม่นานหลงั

จากน้ันน ้าทะเลก็จะลงและถูกแทนท่ีดว้ยน ้าจืดใสแจ๋วมองเห็นเป็นสีเขียว เสน่หข์องท่าปอมอีกอย่างหน่ึง

คือ รากไมใ้หช้วนมองอยู่ทัว่ไปตามริมตล่ิง สองฝั่งคลอง โดยรากของตน้ไมห้ลาย ประเภทจะปรบัตัว 

ดว้ยการโผล่รากขึ้ นมาหายใจ ส่วนใครท่ีอยากสมัผสักบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมใน

ความรูสึ้กท่ีแตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน ้า
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และป่าท่าปอมได ้... จนไดเ้วลาอนัควร เดินทางไปชมพระอาทิตยต์กดิน (Sunset) ที่สวยที่สุดใน

กระบี่ ณ เขาทองฮิลล ์คาเฟ่บรรยากาศดีตั้งอยู่บนภูเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลท่ีสวยงามของกระบ่ี 

โดยวิวทะเลของท่ีน่ีเรียกไดว้่าเป็น Unseen ท่ีสวยงามเต็มไปดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายเต็มทอ้ง

ทะเล จนชาวบา้นในพ้ืนท่ีต่างเรียกกนัว่าเป็น "ป่าเกาะ" ซ่ึงภายในรา้นใหบ้ริการทั้งอาหาร เคร่ืองด่ืม 

และเบเกอร่ี ใหไ้ดเ้ลือกทานกนัอีกหลายเมนู (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนม) 
 

   
 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเรือนทิพย ์สาขา 2 คลองสน (ม้ือที่ 3) 

     พกัคา้งคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอรท์ (+) ตดิทะเล หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 
 

   

 

วนัอาทิตยท์ี่ 9 ม.ค. 65 (2) กระบี่ - พงังา – ชุมชนทอ่งเที่ยวบา้นโคกไคร – ล่องเรือหวัโทง ชมพระอาทิตยข้ึ์น 

    - เที่ยวสนันาคา ชมฝูงปูมดแดง (Unseen) – ล้ิมลองซีฟู้ดที่ฟารม์หอยนางรม –  

    วดัมหาธาตวุชิระมงคล  

04.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ปลุกใหท่้านท าภารกิจส่วนตวั เพ่ือเตรียมเดินทาง 

05.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.พงังา 

 บริการอาหารเชา้แบบ BOX SET (ม้ือที่ 4)  

 ถึง ชุมชนท่องเที่ยวบา้นโคกไคร จ.พังงา เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์จากวิถีชีวิต

ชาวประมงพ้ืนบา้น โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะเล้ียง “หอยนางรม” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีแหล่ง

ธรรมชาติสวยงามน่าอศัจรรย ์ไดร้บัการยกระดบัใหเ้ป็น “หมู่บา้นโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว” 

 น าท่านนัง่เรือหวัโทง ล่องคลองมะรุ่ย ชมพระอาทิตยย์ามเชา้เคลา้หมอกบางๆ บรรยากาศสุดแสน   

โรแมนติค ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง  

 
 

หมายเหต ุ: วนัรุ่งข้ึน นัง่เรือหวัโทงสู่สนันาคา ชมฝูงปูมดแดง แนะน า ดงัน้ี 

ควรใส่ชุดเตรียมพรอ้มเดินทะเล ถ่ายรูป : เสื้ อผา้สีสด กางเกงขาสั้น 

  รองเทา้กนัน ้ารดัสน้ / รองเทา้แตะ ครีมกนัแดด แว่นตา หมวก 
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เท่ียวชมสนันาคา หาดตั้งเลน ถิ่นปูมดแดง อนัซีนจงัหวัดพงังา ซ่ึงเมื่อยามท่ีน ้าทะเลลดระดับลงสุด 

หาดแห่งน้ีก็จะโผล่ขึ้ นมาเป็นแนวกวา้งใหญ่ พรอ้มๆ กบั ไฮไลทส์  าคญั ฝูงปูมดแดงนับลา้นตวั ท่ีดูน่า

ต่ืนตาต่ืนใจบนหาดแห่งน้ี ปมูดแดงหรือปทูหาร จะอาศยัอยู่ในรูในพ้ืนทราย อาศยัช่วงเวลาน ้าลงแลว้จึง

ออกมาจากรูหากิน เมื่อน ้าขึ้ นหรือเมื่อมีภัยก็จะหนีลงรู แลว้ใชท้รายปิด

ปากรู มีพฤติกรรมอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ เปิดประสบการณสุ์ดฟิน !! 

กบัอาหารเชา้แบบทอ้งถ่ิน บนชายหาด ... จากน้ันน าท่านเยือนถ่ินชุมชน 

คนโบราณกับต านานภาพเขียนท่ีบอกเล่าเร่ืองราวกว่า 3,000 ปี กว่า 

200 ภาพ รวมถึงชมหินงอกหินยอ้ยท่ี ถ ้าหวักะโหลก หรือ ถ ้าผีหวัโต 
 

  

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัเมนูซีฟู้ด ณ ฟารม์หอยนางรม (ม้ือที่ 5) 
 หลังอาหาร น าท่านชมฟาร์มหอยนางรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ชมวิถีประมงพ้ืนบา้น ท่ีเพาะเล้ียง

ชายฝั่ง เยี่ยมชมกระชงัหอยนางรม ธนาคารป ูฯลฯ 
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บ่าย น าท่านเดินทาสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2483 เดิมวัดแห่งน้ี

ชาวบา้นเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซ่ึงตั้งตามช่ือ

หมู่บ ้าน ท่ีตั้ ง  วัดบางโทงได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขต

วิสุงคามสีมา กวา้ง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ไดท้ า

พิธีผูกพทัธสีมา เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2519  ในปี 

พ.ศ. 2545 จุดเด่นของวดัมหาธาตุวชิรมงคล คือ

องค์พระมหาธาตุเจดีย์ท่ีมีความสูงถึง 95 เมตร     

ถือเป็นพระมหาธาตุเจดียท์ี่สูงที่สุดในภาคใต ้––

บริเวณรอบๆ พระมหาธาตุจัดตกแต่งสถานท่ีให้มีความคล้ายคลึงกับ “พุทธคยา” สถานท่ีท่ี

พระพุทธเจา้ตรสัรู ้ใน อ.คยา รฐัพิหาร ประเทศอินเดีย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเรือนทิพย ์(ม้ือที่ 6) 
     พกัคา้งคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอรท์ (+) ตดิทะเล หรือ เทียบเท่า     

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท์ี่ 10 ม.ค. 65 (3)   ล่องเรือยอรช์ Catamaran ด  าน ้าชมปะการงั หมู่เกาะหอ้ง – แวะซ้ือของฝาก  

    – สนามบินกระบี่ – สุวรรณภูมิ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 7)  
 

 

หมายเหต ุ:     วนัรุ่งข้ึน ล่องเรือ ด าน ้าชมปะการงั แนะน าใหเ้ตรียม ดงัน้ี 

  ชุดว่ายน ้า เสื้ อผา้สีสด กางเกงขาสั้น ชุดเปล่ียนหลงัด าน ้า รองเทา้กนัน ้ารดัสน้/ 

                   แตะ แว่นกนัแดด ครีมกนัแดด กลอ้งถ่ายรูป หมวก ยาประจ าตวั (ถา้มี) 

บริษทัฯ บริการผา้ฃนหนู ถุงใส่ผา้เปียก ยาแกเ้มาเรือ อุปกรณด์ าน ้า Snorkeling  

มีทีม Lifeguard ดูแลความปลอดภยัในการด าน ้า  
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08:00 น.  น าท่านเดินทางสู่อ่าวท่าเลน 

09:00 น.  ออกเดินทางจากจากท่าเรืออ่าวท่าเลนไปยัง เกาะผักเบ้ีย ถึงเกาะผักเบ้ียเตรียมลงเกาะและท า

กิจกรรมด าน ้าตื้ น ดูปลาสวยงามออกจาก เกาะผักเบ้ีย เดินทางไปยงั ลาดิง เพ่ือชมความงามของ

ทศันียภาพเดินทางถึง ลาดิง พรอ้มเก็บภาพากาศและเตรียมเดินทางไปยงั เกาะหอ้งลากูน 

11.00 น. เดินทางถึง เกาะหอ้งลากูน ไปเยี่ยมชมความงามภายในเกาะหอ้ง เตรียมตวัลงดิงก้ีเพ่ือเขา้ไปชมความ

งามภายในเกาะหอ้ง เตรียมเก็บภาพความประทบัใจ 
 

   
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (ม้ือที่ 8) 
 

 
 

12.30 น.  น าทุกท่านเดินทางถึง เกาะหอ้งกระบ่ี เตรียมตัวลงเกาะ 

สนุกกบักิจกรรมเล่นน ้า และด าน ้าต้ืน จุดชมวิว 360 องศา 

เกาะหอ้ง แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกระบี่ แลนดม์ารก์แห่ง

ใหม่ล่าสุด จุดชมวิว 360 องศาบนความสูง 109 เมตร 

ทางเดินชมยอดไม ้ณ จุดสูงสุดบนเกาะตลอดระยะทาง 239 

เมตร มีบันไดทั้งหมด 419 ขั้น และแบ่งลานพักออกเป็น   

6 จุด คือ A, B, C, D, E และ F ท าหน้าท่ีเป็นทั้งจุดหลบภยั 
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สึนามิและลานชมวิว 4 ทิศทาง โดยทิศเหนือมองเห็น 13 เกาะ เช่น เกาะเหลากา, เกาะปากกะ, เกาะ

ยะลาอูตงั, เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหรียม, เกาะผักเบ้ีย ฯลฯ ดา้นทิศตะวนัตกมองเห็นเกาะยาว

น้อย ทิศใตม้องเห็นเกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง และทิศตะวนัออกมองเห็นเกาะหงอน

นาค, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทบัแขก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ เตรียมตวัออกจาก เกาะหอ้งกระบ่ี เพ่ือ

เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

14.00 น.   น าทุกท่านเดินทางกลบัถึง ท่าเรืออ่าวท่าเลน 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ โรงแรม อ่าวนาง วิลล่า รีสอรท์ เพ่ือใหท่้านอาบน ้า เปล่ียนเส้ือผา้ เพ่ือ

เตรียมเดินทางกลบั ... แวะซ้ือของฝากของท่ีระลึก (หากมีเวลาพอ) ... ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ 

ท่าอากาศยานกระบี่ จงัหวดักระบ่ี 

18.00 น. เหินฟ้าสู ่สุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 250 (ใชเ้วลาบิน 1.20 ชม.) 

19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

                                                สิง่ที่ควรเตรยีม 
 

                                           - เสื้ อผา้สวย สีสด สวมสบาย ส าหรบัเก็บภาพประทบัใจ  

                                           - กางเกงขาสั้น หรือ ชุดว่ายน ้า พรอ้มชุดเปล่ียนส าหรบัด าน ้าดูปะการงั 

                                           - รองเทา้กนัน ้า รดัสน้ / รองเทา้แตะ สวมเขา้ถ ้า และไปเกาะ แว่นกนัแดด  

                                              ครีมกนัแดด กลอ้งถ่ายรูป หมวก ยาประจ าตวั (ถา้มี) 

                                           - ชุดว่ายน ้า (ส าหรบัสระน ้าของโรงแรม) 
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อตัราค่าบริการ 
 

ราคาทวัรร์วม             12,500.- พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ผูเ้ดินทางจา่ยท่านละ 7,500.- 
2,000.- 

รัฐบาลจ่ายให้ 5,000.- 

ดูพีเรียดการเดินทาง คล๊ิก https://bit.ly/35n6Kn7  

เง่ือนไขการใชส้ทิธ์ิ 

1.   กรุณาส่งส าเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตัง”        ของผูเ้ดินทาง        

1 ท่าน / 1 สิทธ์ิ)  

2.   แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.   บริษัทจะด าเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท่้าน 40% (ไม่เกิน 

5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4.   เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไมส่ามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.   ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ี 

แต่ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.   ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไมส่ามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตาม 

เง่ือนไขของรฐั 

7.   บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่นบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัจ่ายให ้

8.   บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประทว้ง  

การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.   บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเ ล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เ ดินทางขั้นต ่า  ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

       

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทยสมายล ์(WE) รวมน ้าหนักสมัภาระโหลด 20 กก. และอาหารวา่งบนเคร่ือง 

2. ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรบัอากาศ ค่าเรือยอรช์ ค่าหวัโทง และค่ารถทอ้งถ่ินตลอดการเดินทาง 

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว+ ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารครบทุกมื้ อ ตามระบุในรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว และทีมงานอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าบริการน ้าด่ืม ผา้เย็น ขนมขบเค้ียว เจลแอลกอฮอล ์และหนา้กากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 

8. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และภยัทางทะเล  

 • จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

9. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 

 

https://bit.ly/35n6Kn7
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง   

ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3. ค่าทิป 

 

 

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือความปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเช้ือ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลกูคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ี

ปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หนา้ท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหนา้กากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หนา้ท่ีจะพาลกูคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหว่างการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบัติตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอย่างเคร่งคัด เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ

ใหบ้ริการกบัลกูคา้หากไมป่ฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 
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