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ทัวร์เที่ยวไทย  
ซูลูปาก้า ลั้นลากระบี่ เกาะพีพี  

3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) 
 

           เร ิม่ตน้ 

10,900 
บาท/ทา่น 

 

ใชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง 6,540 
บาท/ทา่น 

 

ไฮไลท ์

ล่องเรือ Speedboat ชม หมู่เกาะพีพี 
เขาทองฮิลล์ จุดชมววิป่าเกาะแห่งอ่าวท่าเลน 
ที่พักอ่าวนาง 2 คืน 
อาหาร 7 มื้อ 
 

สิงหาคม – ตุลาคม 2565 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เยน็ 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบี่ - วัดถ้้าเสือ - เขาขนาบน้้า ลานปูด้า - จุดชมวิว

เขาทองฮิลล์ 
X   

วันที่ 2 เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้้าไวกิ้ง – 
อ่าวลิง – เกาะไผ ่

   

วันที่ 3 สระมรกต - น้้าตกร้อน - รา้นของฝาก - สนามบินกระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ   X 
 
 

 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู2 Row C เคานเ์ตอรส์ายการบนิเวียตเจท็ โดย

มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นท้าการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน และ
หลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ตอนเช็คอิน 

10.50 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ VZ346 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 
**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 7 วัน (มี
ค่าใช้จ่าย( 

12.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกระบี่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเพื่อ
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1(  
 น้าท่านสู่ วดัถ้า้เสอื วัดแห่งนี้รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้ง

ความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของหลวงพ่อจ้าเนียร ประธานสงฆ์วัดถ้้าเสือ สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้้า
เสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้้า มีเพิงผาและแหล่งถ้้าธรรมชาติ 

 น้าท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้า้ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูด้ายักษ์ โดยมี
ฉากหลักเป็นเขาขนาบน้้า ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้้าภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดเด่นริมแม่น้้ากระบี่ 

 น้าท่านเดินทางสู่ เขาทองฮลิลค์าเฟ ่คาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาทองฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ธรรมชาติได้ 360 องศา เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีวิวสวยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ปัจจุบันนี้มีคนไปเที่ยว
เป็นจ้านวนมาก อิสระให้ท่านสั่งเครื่องดื่มของหวานตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ( 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2(  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 

 
  

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบ่ี - วัดถ้้าเสือ - เขาขนาบน้้า ลานปูด้า - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 3( 
09.00 น. เดินทางสู่ เกาะพพี ีชมบรรยากาศของท้องทะเล เที่ยวรอบ เกาะพพีเีล โดย เรือSpeedboat เกาะหินปูนที่มี

ความสวยงาม ให้ท่านได้ชม อา่วมาหยา (อา่วมาหยา ปดิชั่วคราว ตัง้แต ่1 สงิหาคม - 30 กนัยายน 2565 
เปน็ระยะเวลา 2 เดอืน( จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา 
พร้อมถ่ายภาพ  ออกจากอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยัง อา่วโละ๊ซามะ  พรอ้มด้าน้้าชมปลาสวยงาม ด้าน้้า
ดูปะการังใกล้บริเวณเรือ ชม อา่วปเิละ๊ ชมทะเลใน พบกับน้า้ทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูง 
จากนั้น ชม ถ้า้ไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้้าทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 4 ( 
14.00 น. เข้าสู่ อา่วลงิ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ด้าน้้าชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีก

แห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว 
15.00 น. เดินทางกลับ และแวะชมความสวยงามของ เกาะไผ่ ที่ได้ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ หาดทรายขาวมาก น้้า

ใสประกาย น้้าทะเลที่นี่ค่อนข้างจะตื้นลงไปเดินได้สบายๆ  
16.00 น. สมควรแก่เวลาน้าท่านสู่ท่าเรือ 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5(  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 

 
  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6( 
 น้าท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้้าธรรมชาติที่มคีวามสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้้าใสสี

เขียวมรกตท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ถือก้าเนิดมาจากธารน้้าอุ่น เป็นน้้าพุร้อนมีอณุหภูมิประมาณ 30-
50 องศาเซลเซียส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7(  
 เดินทางสู่ น้า้ตกรอ้น หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของกระบี่ เป็นอ่างอาบน้้า

ธรรมชาติมีสารก้ามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ ในน้้าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน
คลาย เชื่อว่าสามารถบ้าบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่
น้้าเพื่อรักษาสุขภาพ มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา 

 ท้าท่านแวะร้านขายของฝากจังหวดักระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายทั้ง ข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิม
พานต์ค่ัวโบราณ น้้าพริกกุ้งเสียบ น้้าพริกสมุนไพร  ปลางฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น 

วันที่ 2 เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้้าไวกิ้ง – อ่าวลิง – เกาะไผ่  

วันที่ 3 สระมรกต - น้้าตกร้อน - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
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 สมควรแก่เวลา น้าท่านสู่ท่าอากาศยานกระบี่ 
21.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VZ345 
22.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
ส้าคัญมาก เอกสารที่ใช้ส้าหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง( ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก   

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ 
ครบ 2เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน(  

2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือ
แล็บรับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง( 

3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน   
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 

 

อัตราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคา/ทา่น 
(พกัหอ้ง 2-3 ทา่น( 

ราคาตอ่ทา่น 
รฐัจา่ย 40 % 

พกัเดีย่ว 
(ชา้ระเพิม่( 

05-07 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
13-15 ส.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
19-21 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
26-28 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
02-04 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
09-11 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
16-18 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
23-25 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 

30 ก.ย.65 -02 ต.ค.65  10,900.- 6,540.- 2,500.- 
07-09 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
28-30 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
29-31 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 

*กรุป๊ออกเดนิทาง ขัน้ต่า้ 8 ทา่น* 
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อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสาย

การบินมีการปรับราคาภาษีน้้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 
(ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น( 

2. ค่ารถตูน้้าเที่ยว 9 ที่นั่ง พร้อมน้้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
3. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง( ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่
นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี( 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์( 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
1.ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว   
(หากต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 7 วัน( 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
4. ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส้าหรับมุสลิม 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เงื่อนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
1. ในการจอง ช้าระค่าทัวร์ทั้งหมด (ภายใน 24 ชม. หลังจากท้าการจอง( พร้อมส่งส้าเนาประประชาชน และส้าเนา
เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
2. เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 
การยกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ้าบัตรโดยสารเครื่องบิ น, 
ค่าโรงแรมที่พัก( 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัด
จ้าค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร( 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
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4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
** กรณีรัฐบาลมีค้าสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19( ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563 
 
เงื่อนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. ผู้เดินทางช้าระค่าทัวร์  60% ของราคาทัวร์เต็มผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่เดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถท้าการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 % ที่ทางรัฐฯสนับสนุน
ช่วยจ่ายค่าทัวร์ของท่าน  
2. ส่งส้าเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และส้าเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 
3. ผู้เดินทางต้องน้าบัตรประชาชนตัวจริง และโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง(ที่ท่านใช้
ช้าระค่าทัวร์ถือไปในการเดินทางด้วย( 
4. รายชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ช้าระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั้นๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องท้าการ SCAN  QR 
CODE และใบหน้าก่อนเริ่มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆทางบริษัทฯขอ
ความร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯต้องด้าเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย  ห าก
ท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาเต็ม 
 

ขั้นตอนการใช้สิทธิในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" 
1. ติดต้ังแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ 
2. ลูกค้าติดต่อผู้ประกอบการน้าเที่ยวเพื่อจองทัวร์ รีบจองเลย ก่อนสิทธิในโครงการจะหมด (ถ้าจองทัวร์น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนการวันเดินทางไม่สามารถจองได้  ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุน 40% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อท่าน(  
3. ผู้ประกอบการน้าเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และท้ารายการผ่านทาง "ถุงเงิน" 
4. ลูกค้ารับการ แจ้งเตือน ช้าระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet "เป๋าตัง" (หากไม่มีการช้าระเงินภายในเวลา 23.59 
น. ของวันที่ท้าการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ( 

 
กรณียกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. เมื่อท่านได้ช้าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิการเดินทาง หลังช้าระค่าเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัด
จ้าทัวร์และค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐฯจะไม่ท้าการคืนเงินให้ทุกกรณี  
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ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง 
 คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปลี่ยนรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท้าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อก้าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
โควิด 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใดทั้งสิ้น 
 
ขอ้แนะนา้สา้หรบัการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

** ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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