
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี มีความรู้ทอ้งถ่ินกระบี่ – ตรัง 
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน 
 รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน (เพือ่ความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง)  
 เรือเร็ว (Speed Boat)แบบเหมาลาํส่วนตวั ในการเที่ยวชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการทอ่งเที่ยว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



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

วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรุงเทพฯ – กระบ่ี – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่  
    เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ า้พระนาง 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์
สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

08.00 น. ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 241 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นําท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือ Speed Boat แบบเหมาลาํ

ส่วนตวั ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดาํนํ้ าต้ืน (กิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ 
แพคเกจประกอบดว้ย กิจกรรมดาํนํ้ า ชูชีพ หนา้กากดาํนํ้ า อาหาร 1 ม้ือ เคร่ืองด่ืม เจา้หนา้ท่ีเรือคอยอาํนวยความสะดวก หาก
ท่า นทํา อุปก ร ณ์ สูญ ห า ย อ าจ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ท่ีท่ า นต้อ ง
รับผดิชอบ) 

นาํท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” 
เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่  สนุกกับการดํานํ้ าชม
ปะการัง Snorkeling โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตวั (มี
อาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมบริการ
ระหวา่งท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนว
ปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขา
กวาง ปะการังสมอง สลบักบัสีสนัของดอกไมท้ะเล 
เรือเร็วนาํคณะผา่นชมความงามแปลกตาของ “เกาะ
ไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางดา้นปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเม่ือมองขึ้นไป
แลว้คลา้ยคอไก่ จากนั้นนาํท่าน “ดาํนํ้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดาํนํ้ าที่มีช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเล
กระบี่ สมัผสัแนวปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลากสีสันให้เห็นอยูท่ ัว่ไปกระจดักระจายอยูท่ ัว่ผืนนํ้ าได้
เวลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย นาํท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ 

และเกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คาดว่ามีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัที่จุดน้ีจึงทาํให้



เกิดเป็นแนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือนํ้ าขึ้นสูงเม่ือนํ้ าลดแนว
สนัทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึน้อยู่กับเวลาของน ้าขึน้และน ้าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของ 
ระดับน ้าขึน้และน ้าลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดที่มีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด 
ว่ายนํ้ า นั่งเล่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถํ้ าพระนาง” ที่มี
ช่ือเสียงของกระบี่จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านกลบัขึ้นฝ่ัง เพือ่เดินทางกลบัที่พกั 

หมายเหตุ :จุดดาํนํ้ าต่างๆ รวมไปถึงการขึ้นชมเกาะต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัมาตราการขององคก์รทอ้งถ่ินและความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นหลกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อ่าวนาง วลิล่า รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ท่าเรือปากเมง – ด าน า้ตรัง – เกาะมุก – ถ า้มรกต – เกาะกระดาน  
     เกาะเชือก – เมืองตรัง 
06.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัตรัง เป็น

เมืองท่าคา้ขายที่สาํคญัของภาคใต ้โอบ
ลอ้มดว้ยวฒันธรรมใตอ้นัน่าสนใจ นํา
ท่านมุ่งหน้า สู่ท่า เ รือปากเมง (1.30 
ชั่วโม ง)  เ ป็น ท่ า เ รื อสํา คัญสําหรั บ
กิจกรรมดํานํ้ าและการออกทะเลของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจงัหวดัตรัง นํา
ท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางดํานํ้ า 
ทะเลตรัง (กิจกรรมดาํนํ้ าต้ืน ราคารวมอยูใ่น
แพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ แพคเกจประกอบดว้ย กิจกรรมดาํนํ้ า ชูชีพ หน้ากากดาํนํ้ า อาหาร 1 ม้ือ เคร่ืองด่ืม เจา้หน้าท่ีเรือคอย

อาํนวยความสะดวก หากท่านทาํอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีท่านตอ้งรับผิดชอบ) นาํท่านลงเรือ Speed Boat แบบ
เหมาลาํส่วนตวั ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดาํนํ้ าต้ืน จากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง นาํ
ท่านดาํนํ้ าชมปะการังและฝงูปลานอ้ยใหญ่   เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามลาํดบั  



จุดที่1 เกาะมุก (ถ า้มรกต) ท่านจะไดท้าํกิจกรรมสุดฟิน ลอดถํ้ามรกต สีนํ้ าทะเลเป็นสีเขียวมรกตตดักบัพื้นทรายและ
สีสนัอนังดงามของปะการังในธรรมชาติ จดัไดว้า่เป็น UNSEEN THAILAND ที่ท่านไม่ควรพลาดเขา้ชม  

จุดที่2 เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในจงัหวดัตรัง เปรียบดงัเจา้หญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะไดน้าํเทา้สัมผสั
หาดทรายสีขาวนุ่มราวกบัแป้ง นํ้ าทะเลสีฟ้าใสตดักบัฝืนฟ้าสีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะทาํให้ท่านมี
ความสุขไปกบัช่วงเวลาอนัแสนมีค่า ณ ที่แห่งน้ี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 
จุดที่3 เกาะเชือก นาํท่านชมความงดงามของ ส่ิงชีมี

วิตอันแสนอัศจรรย ์ปะการังหลากสี หลาย
สายพนัธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวก
วา่ยราวกบัหมู่บา้นใตส้มุทร ที่เกาะเชือกแห่ง
น้ีในบางเวลาเกิดกระแสนํ้ าที่ไหลแรงทาํให้
ตอ้งใชเ้ชือกในการในการจบัไว ้จึงเป็นที่มา
ของช่ือเกาะเชือกนั่นเอง ไดเ้วลาอนัสมควร
แล้วนําท่านมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือปากเมง 
จากนั้นรถตู ้VIP นาํท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 
เพือ่พกัผอ่น 

หมายเหตุ :จุดดาํนํ้ าต่างๆ รวมไปถึงการขึ้นชมเกาะต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัมาตราการขององคก์รทอ้งถ่ินและความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นหลกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : โรงแรมเรือรัษฎา    ระดบั 4 ดาว**** / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3) กระบี ่– น า้ตกร้อน – สระมรกต – ท่าปอม คลองสองน ้า 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ แบบต่ิมซาํพร้อมชิมหมูยา่งเมืองตรัง ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน เลตรัง 
09.00 นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอคลองท่อมจากนั้นนาํท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอ้จูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนที่ราบตํ่า

ผนืสุดทา้ยของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่คน้พบนกแตว้แร้วทอ้งดาํ เพลิดเพลินกบัเส้นทาง
ธรรมชาติ  สระมรกต  สระนํ้ าสวยใสกลางป่าใหญ่ ตน้กาํเนิดจากตานํ้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้ว
ตกตะกอน จึงทาํใหม้องเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกบัการเล่นนํ้ า เทีย่วชม นํ้ าตกร้อน  สายนํ้ าแร่ธรรมชาติ
ที่เกิดจากตานํ้ าใตพ้ภิพ ไหลผา่นลาํธารและตกลงมาเป็นชั้นนํ้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ที่นํ้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 
35 องศา เหมาะกบัการแช่เพื่อสุขภาพ ซ่ึงที่นั้นเปรียบได้กบั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียน
ส าหรับลงเล่นน า้) 



เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองนํ้ า”  ตั้งอยูท่ี่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุใ่นความดูแลของ 

อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวทิยาเพือ่เรียนรู้ ความสมบรูณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทาง
นํ้ าใตดิ้นและพชืพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ั้งในนํ้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอยา่งหน่ึงคือ ราก
ไมใ้ห้ชวนมองอยูท่ ัว่ไปตาม ริมตล่ิง สองฝ่ังคลองโดย รากของตน้ไมห้ลาย ประเภทจะปรับตวั ดว้ย

การโผล่รากข้ึนมาหายใจ ส่วนใครท่ีอยากสัมผสักบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมใน
ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสอง
นํ้ าและ ป่าท่าปอมได ้ ใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินกบัธรรมชาติและความสวยงามของธารนํ้ าที่ใส่ราวกบั
กระจก (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนสาํหรับลงเล่นนํ้ า) จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้ที่พกั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อ่าวนาง วลิล่า รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) กระบี ่– เกาะกลาง(Eco Tourism)  – อนุสาวรีย์ปูด า 
                                เขาขนาบน า้ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปป้ิงของฝาก - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารม้ือเชา้ ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านลงเรือขา้มสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยูก่ลางแม่นํ้ ากระบี่ ห้อมลอ้ม
ดว้ยป่าชายเลนและปากแม่นํ้ าที่อุดมสมบูรณ์นับพนัไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยูอี่กโลกหน่ึงที่มีแต่
ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบา้น เป็นชุมชนที่ยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมไวไ้ด้อยา่งดีเยี่ยม 
ชุมชนบา้นเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพนัธ์กบัทอ้งทะเลมาอยา่งชา้นาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่
ยงัคงความดั้งเดิมไดท้ี่น่ีอยา่งไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อยา่งเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิต
ชาวประมง, การลอบปู, การสกัหอย การทาํผา้ปาเตะ๊, การทาํเรือหวัโทงจาํลอง  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย นาํท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดักระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผูค้น
น่ารัก” นําท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจงัหวดักระบี่ ณ บริเวณสวนเจา้ฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูง
ประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่นํ้ ากระบี่ดา้นหนา้ตวัเมือง ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนาํท่านเก็บ
ภาพคู่กบัอนุสาวรียป์ูดาํ เป็นจุดชมววิที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบนํ้ า ภูเขา
สองลูกที่ตั้งอยา่งโดดเด่นริมแม่นํ้ ากระบี่ และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกระบี่ดว้ย ใกล้ๆ กบัประติมากรรมปูดาํ 
จะมี "อนุสาวรียน์กออก" หรือนกอินทรี นกประจาํถ่ินที่น่ี สาเหตุที่สร้างอนุสาวรียเ์ป็นรูปปูดาํและนกออก
เพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสตัวท์ี่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่  

 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลบักรุงเทพ   /  สมควรแก่
เวลา นาํคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่ 

17.10 น. นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินกระบี่ 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250 
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************************** 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นสาํคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 อตัราค่าบริการ 
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  
เพ่ิมท่านละ 

01-04ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 
07-10 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
12-15 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

13-16 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

14-17 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

21-24 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

22-25 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

23-26 ต.ค. 64  20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 
28-31ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
04-07 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
11-14 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
18-21 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
25-28 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
02-05 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

03-06 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

04-07 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

09-12 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

10-13 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 
16-19 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
23-26 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 4,500 

30ธ.ค.-02ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 7,000 

31ธ.ค.-03ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 7,000 

01-04 ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 7,000 
06-09 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 



13-16 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
20-23 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
27-30 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
03-06 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
10-13 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
16-19 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
17-20 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
24-27 ก.พ. 65  17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
03-06 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
10-13 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
17-20 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 
24-27 มี.ค. 65                                 17,990 17,990 17,790 17,490 3,500 

***เพยีงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-กระบี่ // กระบี-่กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ 

นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูน้าํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน ระดบั 4 ดาวมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 



เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 12,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, นาํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท้ี่  
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ12,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

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


