
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน 
 ที่พกัมาตรฐาน 4 ดาว 5 คืน  
 รถตูป้รับอากาศ VIP 
 เรือเร็ว (Speed Boat) เดินทาง ไป-กลบั ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 ตุลาคม  01-06 / 05-10 / 12-16 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31  
 พฤศจิกายน  02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-28 
 ธนัวาคม  01-06 / 02-07 / 03-08 / 04-09 / 07-12 / 10-15 / 14-19 / 21-26 
 มกราคม  04-09 / 11-16 / 18-23 / 25-30 
 กุมภาพนัธ์  01-06 / 08-13 / 15-19 / 22-27 
 มีนาคม  01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27                          
  

วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
                          บ้านขุนรัฐวุฒิวจิารณ์ - วดัเจดย์ีไอ้ไข่ – เขาพลายด า – หาดขนอม 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย แอร์เอเชีย พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
08.50 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ VIP คอยบริการท่าน น าท่าน

ออกเดินทางสู่ ‘วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร’ (16 
กม.) ที่ชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ โบราณสถาน
สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ สัญลกัษณ์ของจงัหวดั และเป็น 
ม่ิงขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธ
ศานิกชน พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นที่บรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากร
ได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ เป็น
โบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ส าคญัที่สุด
แห่งหน่ึงของภาคใต ้จากนั้นแวะชม ‘บา้นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์’ อาคารเรือนป้ันหยาอายกุว่า 108 ปี โดยทายาท
ของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ไดด้ าเนินการบูรณะปรับปรุงบา้นหลงัน้ีอีกคร้ัง ฟ้ืนฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกบัเปิด
เป็น สถานที่ท่องเที่ยว เพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ยีย่มชม จากนั้นเดินทางสู่ อ.สิชล (66 กม.)     

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย เดินทางเขา้สู่  ‚วดัเจดียไ์อไ้ข่‛ ไหวข้อพร ‚ไอไ้ข่‛ 
รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ 
ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหาร
สวมแวน่ตาด า ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิที่
สถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า ‚ขอได ้
ไหวรั้บ‛ โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน
บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภ ให้ท่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้น  เดินทาง



สู่ ‘อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้’ 
(34 กม.)  หาดที่มีช่ือเสียงของนครศรีธรรมราช 
โดดเด่นดว้ยหาดทรายที่ยืน่ยาวออกไป ในทะเลคู่
กับทิวสน เกาะมัตโกง มีหาดทรายยาวกับทิว
มะพร้าว มีปะการังสวยงาม  น าท่านนั่งรถเลียบ
ถนนชายทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของ
ไทยสู่เส้นทางเขาพายด า ที่มีสมญานามว่า ‚มงักร
ทะเลใต‛้ ขึ้นสู่จุดชมววิที่สวยงาม มองไปไดไ้กลถึงเกาะสมุยและเกาะพงนั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : ราชา ครีี รีสอร์ท  ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   ขนอม – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลนิเมืองไทย)  
        สะพานแขวนเขาพงั – พงังา – เขาหลกั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ‚เขื่อนรัชชประภา‛ (156 กม.) น าท่าน ‘ล่องเรือ’ ชมความงามของวิวทิวทศัน์ 
น ้ าใส เขาสวยในทะเลสาบเช่ียวหลานถือเป็น
กิจกรรมที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุด มีทั้งเส้นทาง
ล่องเรือระยะสั้ นและระยะไกล ชม ‚กุ้ยหลิน
เมืองไทย‛ ‚เขาสามเกลอ‛ ยอดเขาเล็กๆ 3 ยอดที่
โผล่พน้น ้ าขึ้ นมาอวดโฉมในความแปลกตา จน
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภาแห่งน้ี 
ซ่ึงว่ากนัว่า ใครที่มาเที่ยวเขื่อนรัชชประภา ถา้ไม่
ไดม้าชมเขาสามเกลอ ก็เหมือนกบัวา่ยงัมาไม่ถึงโดยสมบูรณ์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้ น ล่องเ รือกลับท่ า เ รือ  แวะ เ ดิน เ ล่นบน 

‘สะพานแขวนเขาพงั’ (5 กม.) หรือ ‘สะพานแขวน
บา้นเขาเทพพทิกัษ’์ มีความยาวประมาณ 120 เมตร 
สามารถมองเห็นวิวของ ภูเขารูปหัวใจ แม่น ้ าล า
ธาร  และตน้ไมสี้เขียที่ยงัอุดมสมบูรณ์ที่มีภูเขารูป
หัวใจเป็นฉากที่สวยงาม จากนั้น จากนั้นเดินทาง
เขา้ที่พกัเขาหลกั (111 กม.)   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 



วนัที่สาม(3)  อ่าวพงังา – เขาพงิกนั – เกาะตาปู – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชี 
                                  วดัพระธาตุวชิรมงคล (วดับางโทง) – กระบ่ี – อ่าวนาง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ‚อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา‛ (73 กม.) ‘ล่องเรือ  ชมความงามของอ่าวพงังา‛ 
ชม  ‚เขาหมาจู‛ เป็นหน่ึงในเขาที่ปกคลุมด้วยสี
เขียว มีลกัษณะเหมือนกบัหมาก าลงัหมอบ เป็นเขา
ที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปด้วยเป็นอย่าง
มาก ชม ‚เขาเขียน‛ ซ่ึงมีจิตกรรมฝาผนังโบราณ
อายมุากกวา่ 3,000 ปี ชม  ‚เขาพิงกนั‛ ซ่ึงเป็นภูเขา
สองลูกที่พงิกนัอยูเ่กิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือก
โลก ท าให้เกิดเป็นลกัษณะเด่นอันสวยงามน่าชม 
ถ่ายรูปคู่กับ ‚เขาตะปู‛ หรือ เกาะตาปู เป็นหน่ึง
ในไฮไลทข์องอ่าวพงังาและเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดัพงังา  ล่องเรือสู่ ‘เกาะปันหย’ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ล่องเรือกลบัเขา้สู่ฝ่ัง จากนั้นเดินทางสู่ ‘เสม็ดนางชี’ (26 กม.) จุดชมวิวที่ตั้งอยูบ่นยอดเนินเขา มองเห็นภาพ

ความสวยงามของธรรมชาติกวา้งไกลสุดสายตา 
ของอ่าวพงังา ลอ้มรอบดว้ยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ 
มองไปมองมาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็นผู ้
บรรจงสร้างสรรค ์ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุว
ชิรมงคล’ (73 กม.) หรือที่ชาวบา้นเรียกกนัว่า ‚วดั
บางโทง‛ ชมความสวยงามและความโดดเด่นของ
สถาปัตยกรรมของ ‚พระมหาธาตุเจดีย ์เฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์‛ สูงประมาณ 
95 เมตร บริเวณรอบๆ มีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดียพ์ุทธคยา สถานที่พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
ประเทศอินเดีย    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อ่าวนางวลิล่า ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ส่ี(4)  อ่าวนาง – ตรัง – เกาะมุก – ถ า้มรกต – ด าน า้ดูปะการังเกาะเชือก 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
07.30 เดินทางสู่จงัหวดัตรัง เป็นเมืองท่าคา้ขายที่ส าคญัของภาคใต ้โอบลอ้มดว้ยวฒันธรรมใตอ้นัน่าสนใจ น าท่าน

มุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง (1.30 ชั่วโมง) ลงเรือจาก
ท่าเรือปากเมง Speed Boat (เหมาล าส่วนตวั) มุ่ง
หน้าสู่ทะเลตรัง ด าน ้ าชมปะการังและฝูงปลาน้อย
ใหญ่ เขา้สู่เกาะมุก (ถ ้ ามรกต) ว่ายน ้ าเขา้สู่ถ ้ ามรกต 
สีน ้ าทะเลเป็นสีเขียวมรกตตดักบัพื้นทรายและสีสัน
อันงดงามของปะการังในธรรมชาติ จดัได้ว่าเป็น 
UNSEEN THAILAND  จากนั้นเดินทางเขา้สู่เกาะ
กระดาน เกาะที่สวยงามที่สุดในจงัหวดัตรัง เปรียบ
ดงัเจา้หญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะไดน้ าเทา้สมัผสัหาดทรายสีขาวนุ่มราวกบัแป้ง น ้ าทะเลสีฟ้าใสตดักบัฝืนฟ้า
สีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะท าใหท้่านมีความสุขไปกบัช่วงเวลาอนัแสนมีค่า ณ ที่แห่งน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ จุดใหบ้ริการ (อาหารกลางวนัแบบบุป๊เฟ่ต)์ 
บ่าย เดินทางสู่เกาะเชือก น าท่านชมความงดงามของ ส่ิงชี

มีวิตอันแสนอัศจรรย ์ปะการังหลากสี หลายสาย
พนัธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายราวกับ
หมู่บา้นใตส้มุทร ที่เกาะเชือกแห่งน้ีในบางเวลาเกิด
กระแสน ้ าที่ไหลแรงท าใหต้อ้งใชเ้ชือกในการในการ
จบัไว ้จึงเป็นที่มาของช่ือเกาะเชือกนั่นเอง ไดเ้วลา
อนัสมควรแลว้น าท่านมุ่งหน้ากลบัสู่ท่าเรือปากเมง 
// น าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั เพือ่พกัผอ่น 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อ่าวนางวลิล่า ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ห้า(5)   อ่าวนาง – หาดไร่เลย์ – ถ า้พระนาง – ทะเลแหวก – ด าน า้ดูปะการัง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าหลังอาหารท่านนั่งเรือ Speed Boat (เหมาล า
ส่วนตวั) ‚ท่องทะเลกระบี่‛ เดินทางสู่ ‚หาดไร่เลย‛์ 
ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกเดินเล่นชายหาด วา่ยน ้ า นั่งเล่นตามอธัยาศยั ได้
เวลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงาม
ของ ‚ถ ้าพระนาง‛ ที่มีช่ือเสียงของกระบี่ จากนั้นเรือ
เร็วน าคณะผา่นชมความงามแปลกตาของ ‚เกาะไก่‛ 
Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางดา้นปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเม่ือมองขึ้นไปแลว้



คลา้ยคอไก่   เดินทางสู่ ‚เกาะปอดะ‛ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกบัการด าน ้ าชมปะการัง Snorkeling (มี
อาหารว่าง ขนม ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการัง
นานาชนิด เช่น ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลบักบัสีสนัของดอกไมท้ะเล  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ ‚ทะเลแหวก‛ ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ 

และเกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คาดวา่มี
สณัฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัที่จุดน้ีจึง
ท าใหเ้กิดเป็นแนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะ
น้ีให้ถึงกัน สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าขึ้นสูง
เม่ือน ้ าลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้ นมา
เหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสาม
ส่วน // สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ กลับ
เข้าที่พ ัก พักผ่อน เดินเล่นบริเวณอ่าวนางตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อ่าวนางวลิล่า ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่หก(6)    อ่าวนาง – สระมรกต – น า้ตกร้อน – ล่องเรือหัวโทง  
      ถ า้เขาขนาบน า้ – เดนิทางกลบั     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่ อ าเภอคลองท่อมจากนั้นน า 
เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  “สระมรกต”  
สระน ้ าสวยใสกลางป่าใหญ่ ตน้ก าเนิดจากตาน ้ าใต้
ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงท าให้
มองเป็นสีเขียวมรกต ชม “น ้ าตกร้อน” สายน ้ าแร่
ธรรมชาติที่เกิดจากตาน ้ าใตพ้ิภพ ไหลผ่านล าธาร
และตกลงมาเป็นชั้นน ้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น ้ านั้นมี
อุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกบัการแช่เพื่อ
สุขภาพ ซ่ึงที่นั้นเปรียบไดก้บั สปาแห่งธรรมชาติ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านแวะเก็บภาพสญัลกัษณ์ของจงัหวดักระบี่ ณ บริเวณสวนเจา้ฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 

เมตร ขนาบแม่น ้ ากระบี่ด้านหน้าตวัเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นน าท่านเก็บภาพคู่กับ
อนุสาวรียป์ูด า เป็นจุดชมววิที่สวยงามที่สุดของเมือง ใกล้ๆ กบัประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรียน์กออก" 
หรือนกอินทรี นกประจ าถ่ินที่น่ี  จากนั้นน าท่านลงเรือหัวโทงล่องแม่น ้ ากระบี่ สู่เขาขนาบน ้ า ภูเขาหินปูน
สองลูก สูงประมาณ 100 เมตร ที่จะตั้งอยู่อย่างโดดเด่นขนาบล าแม่น ้ าของกระบี่ ขึ้นชมถ ้ าเขาขนาบน ้ า 



ภายในตวัถ ้ าจะมีความสวยงามของหินงอกหินยอ้ย 
และที่น่ีเคยมีการคน้พบ โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ
อยู่ในถ ้ าแห่งน้ีอีกด้วย  /  สมควรแก่เวลา น าคณะ
เดินทางสู่สนามบินกระบี่ 

 
*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
 

17.10 น. น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินกระบี่ 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250 
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-06 ต.ค. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 7,000 

05-10 ต.ค. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

12-17 ต.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

19-24 ต.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

20-25 ต.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

21-26 ต.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

22-27 ต.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

26-31 ต.ค. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

02-07 พ.ย. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

09-14 พ.ย. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

16-21 พ.ย. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

23-28 พ.ย. 64 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 



01-06 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

02-07 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

03-08 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

04-09 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

07-12 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

10-15 ธ.ค. 64 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

14-19 ธ.ค. 64  24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

21-26 ธ.ค. 64                                          27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

04-09 ม.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

11-16 ม.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

18-23 ม.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

25-30 ม.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

01-06 ก.พ. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

08-13 ก.พ. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

15-19 ก.พ. 65 27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

22-27 ก.พ. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

01-06 มี.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

08-13 มี.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

15-20 มี.ค. 65 24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

22-27  มี.ค. 65                                      24,990 24,990 24,790 24,490 7,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 
 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ท  าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี-่กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 

กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2.  ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ Speed Boat น าเที่ยวตรังและกระบี่ พร้อมอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน 



6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 700 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ าคืนได ้     

 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 



● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


