
 

 

 

รหัสโปรแกรม :  23335  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมายเหตุ 
 หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือ
การความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์
มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินกระบี่-สระมรกต-น ้าตกร้อน-ถนนคนเดนิลานปูด า 

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั ้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับ
เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความ
สะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 

ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บิน 

และสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน 
 
09.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL806  
  

ราคาทัวร์ รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัม 
และถือขึ้นเครื่องได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 

วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 
1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินกระบี่-สระมรกต-ถนน

คนเดินลานปูด า 
-  - KRABI HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว 

2 เกาะปอดะ-ทะเลแหวก-เกาะไก่-ถ ้าพระนาง    KRABI HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว 

3 ร้านขายของฝากจี้ออ-Into the forest-วัดถ ้าเสือ- 
สนามบินกระบ่ี-สนามบินดอนเมือง 

 - -  



11.15 น. เดินทางถึง สนามบินกระบี่ หลังจากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ 

สระมรกต เป็นบ่อหินปูน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บาง

คราม น ้าในสระมรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพ

แสงเป็นสระน ้าแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติที่ทับถมกันจ านวน

มากเป็นเวลานาน บ่อน ้าผุดจึงเป็นแหล่งน ้าแร่เก่าแก่ และเกิดน ้า

ผุดขึ้นมาเป็นระยะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ น ้าตกร้อน สายน ้าแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ 
กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน ้าพุร้อนผุด 
ขึ ้นมาจากใต้ด ินตาม ธรรมชาติ มีสารก ามะถัน เจ ือจางเป็น
ส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน ้า
ได้ บริเวณ ธารน ้าตกร้อนขนาดเล็ก ที ่ไหลลดหลั ่นกันมาตาม
ธรรมชาติ ในน ้าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน 
คลายเชื่อว่าสามารถบ าบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเก่ียวกับผิวหนังได้ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ 

น าท่านเดินเที่ยวบริเวณ ลานปูด า หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูด า" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน ้า จุดตรงนี้
เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น ้ากระบี่ 
และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นก
ประจ าถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของเมืองกระบี ่

พักที่ KRABI HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันที่ 2 เกาะปอดะ-ทะเลแหวก-เกาะไก่-ถ ้าพระนาง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

09.00 น. เพ่ือเตรียมตัวลงเรือ เที่ยวทริปทะเลกระบี่ 4 เกาะ 
 
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ชมถ ้าพระนาง ถ ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก จุดปีนผาระดับโลก 

นักปีนผาจะมาทบสอบความสวยงามของหน้าผา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลแหวก Unseen in Thailand จะ
ล้อมรอบด้วย เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ คนเรือจะเรียกสั้นๆว่า ไก่ ทับ หม้อ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปอดะ (แบบ set + น ้ำดื่ม) (3) 
 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปที่ เกาะไก่ เกาะหินปูนที่ถูกทั้งลมและฝนพัด นานเข้ากลายเป็นรูปเหมือนหัวไก่  เกาะสี่ เกาะหินปูน

กลางทะเล จากนั้นน าท่านชม ปลาเสือ ปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว และดอกไม้ทะเล  

15.00 น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 

พักที่ KRABI HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ร้านขายของฝากจี้ออ-Into the forest-วัดถ ้าเสือ-สนามบินกระบ่ี-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดถ ้าเสือ ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ ้ายัง
ปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพ่ือหา
สถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ ้า และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจ านวนมาก จน
กลายเป็นวัด(วัดถ ้าเสือ)ในเวลาต่อมาวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่น
ของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจ้าอาวาสวัดถ ้าเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน  สภาพโดยทั่วไปของ



วัดถ ้าเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้า มีเพิงผาและแหล่งถ ้าธรรมชาติ เช่น ถ ้าคนธรรพ์ ถ ้าลอด ถ ้าช้างแก้ว 
ถ ้าลูกธนู ถ ้าพระ เป็นต้น ถ ้าบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุ
และเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Into the forest คาเฟ่ธรรมชาติที่ใครมาก็ไม่พลาดกับการเก็บภาพถ่ายสวยๆ (ราคา

ทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) แวะซื้อของฝาก ซึ่งของขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 7 อย่าง ได้แก่ เต้

อส้อ น ้าพริกกุ้งเสียบ แบบอบแห้ง และแบบต าสด กุ้งกรอบสามรส กุ้งเสียบย าสมุนไพร ต้มย าทะเลกรอบ เค้กส

ปันจ์ชาชักเค้กหน้านิ่ม ขนมลากรอบ 

16.05 น. ออกเดินทางจาก จังหวัดกระบี่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL811 (ใช้ระยะเวลำใน

กำรเดินทำงประมำณ 1.20 ช่ัวโมง) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
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หมายเลขท่ีนั่ง ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน  

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน 
 

 

 



อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ราคาท่านละ  พักเดี่ยว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 5,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

11 – 13 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

18 – 20 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

20 – 22 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

23 – 25 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

27 – 29 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 



20 – 22 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

03 – 05 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

04 – 06 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

05 – 07 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

16 – 18 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

18 – 20 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

26 – 28 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

29 – 31 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กันยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กันยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กันยายน 65 5,999 2,000 

16 – 18 กันยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กันยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กันยายน 65 5,999 2,000 

26 – 28 กันยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กันยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ตุลาคม 65 6,555 2,000 



06 – 08 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **  
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 

ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู ่ ดังที ่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง
การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว 500 บาท/ท่าน 



 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินก าหนด 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน หาก

มีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  หาก

ท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณา

สอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ป

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อน

วนัเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงินเข้า

มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้

ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้

ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง  
 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 



 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน  



 หากมีสถานที ่ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบาย
ของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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