
 

 

DAY 1 

 

  

THD06 มหศัจรรยท์อ้งทะเล

อันดามัน  

3 วนั 2 คนื 



บนิดว้ยสายการบนิ นกแอร ์NOKAIR (DD) : ขึน้เครือ่งที่

สนามบนิดอนเมอืง(DMK) 

DD7910 DMK(กรงุเทพ) - KBV(กระบี)่ 06.30 – 

07.50 

DD7915 KBV(กระบี)่- DMK(กรงุเทพ) 17.40 – 

19.05 
**โหลดกระเปา๋สมัภาระโดยน้าํหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจาํรถ ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการปอ้งกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศไทย 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินกระบี่ - สระมรกต – 

น้ําตกร้อน – ลานปูดํา       (-/L/-) 

04.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร

ภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากาก



อนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตราการการป้องกัน 

COVID-19 ก่อนออกเดนิทาง *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน 

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทําการเช็คอินก่อน

เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 

06.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการ

บิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7910 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที   

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้ําหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสีย

ค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทยีบเทา่และเวลาใกลเ้คยีงกนั 

07.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังจากทุกท่าน

รับสัมภาระเรียบร้อย 

บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  

 
10.00 น. นําท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ําธรรมชาติที่มีความสวยงาม มี

ลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ําใสสีเขียวมรกต สามารถลงเล่นน้ําได้ ท่ามกลาง

บรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ําในสระ

มรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกําเนิด

ข้ึนมาจากธารน้ําอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ําภาคใต้ เป็นน้ําพุร้อนลักษณะเป็น



สระน้ําร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ําผุด อุณหภูมิ

ของน้ําอยู่ที่  30-50 องศาเซลเซียส ส่วน บ่อน้ําผุด ซึ่งเป็นบ่อน้ํา

ธรรมชาติ และเป็นต้นกําเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกต

ประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งนี้จะเป็นน้ําสีฟ้าอมน้ําเงิน เป็นสระน้ําแร่

ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธาติที่ทับถมกันจํานวนมากเป็นเวลานาน บ่อน้ํา

ผุดจึงเป็นแหล่งน้ําแร่เก่าแก่ และเกิดน้ําผุดข้ึนมาเป็นระยะ       สระมรกต

ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่  และถือเป็นหนึ่งใน 

Unseen ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระมรกต และ น้ําตกร้อน

ในทริปเดียวกัน เนื่องจากว่าทั้งสองที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน 

  

นําท่านเดินทางไปยัง น้ําตกรอ้น  นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  

Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่าง

อาบน้ําธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ําตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา 

ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า  ไม่ใช่น้ําตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะ

เช่ือว่า นี่คือน้ําตกร้อน สายน้ําแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ  กับไออุ่นเพื่อสุขภาพ

โดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ําพุร้อนผุด ข้ึนมาจากใต้ดินตาม 

ธรรมชาติ  มีสารกํามะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ

ตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ําได้ บริเวณ ธารน้ําตกร้อนขนาดเล็ก ที่

ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ําพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ 

ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเช่ือว่าสามารถบําบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง 

และเกี่ยวกับผิวหนังได้เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก 

ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ําตก ผ่านเส้นทาง ศึกษา ธรรมชาติ

ระหว่างทาง อาจพบกับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้น้ําอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีมีบ่อกักเก็บน้ํารอ้นก่อน ทางเข้าน้ําตก นักท่องเที่ยมักลงไป



แช่น้ําเพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว  มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 

องศา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

  นําท่านเดินทางสู่ ลานปูดํา หรือช่ืออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดํา" 

ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ํา จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวช้ันดีของเมืองกระบี่ เพราะ

สามารถมองเห็นเขาขนาบน้ํา ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ํากระบี่ 

และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดํา จะมี 

"อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจําถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์

เป็นรูปปูดําและนกออกเพราะทั้งสองส่ิงนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ของเมืองกระบี่ 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโตรุ้ง่ทา่เรอืเจา้ฟา้ บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบ

เรือเจ้าฟ้า แหลง่รวมของกินนานาชนิดของตวัเมืองจังหวัดกระบี่ทีใ่ครๆ 

ต่างก็มักพูดติดปากเป็นคําส้ันๆ ว่า “ตลาดโต้รุง่” แต่ถ้าจะให้เรียกกนัแบบ

ระบุช่ือลงไปชัดๆ ก็ตอ้งเรียกกนัว่า “ตลาดโต้รุง่ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า” 

สถานทีท่ีไ่ม่ว่าจะเปน็นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาต ิรวมทั้งคนพืน้ที่

เองก็ยังนิยมมาหาของกินอร่อยๆ กนัทกุค่ําคนื จากท่าเทียบเรอืเจ้าฟ้า ใน



เวลากลางวันที่เนอืงแน่นไปดว้ยบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายเช้ือชาติ

ที่มา โดยสารเรือเช่าไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆ ของจังหวัดกระบี ่เมื่อ

ได้เวลาเย็นยํ่าลมพัดเย็นสบาย และแสงแดดอ่อนแรง ร้านรวงต่างใน

บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ก็เริ่มตระเตรยีมความพรอ้ม รอรับนักท่องเที่ยว 

และชาวเมืองกระบีท่ี่จะมาฝากท้องไว้กบัแหลง่รวมอาหารริมถนนที่มคีวาม

ยาวกว่า 200 เมตรแหง่นี ้

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

พักที่ Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach หรือเทียบเท่า 

วันสอง  ดําน้ํา 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้ํา

พระนาง – สุสานหอย     (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านชม ทะเลแหวก สันทรายที่เช่ือมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะ

หม้อ นําท่านเดินทางบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางทะเล 

นําท่าน ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจน

รูปร่างเหมือนหัวไก่ 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก 

นําท่านข้ึน เกาะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาติใต้ทิวสน สบาย ด้วยเสียงคลื่นและ

สายลม ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารกลางวัน ทุกท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

  
นําท่านเดินทางสู่ หาดถ้ําพระนาง หรือ อ่าวถ้ําพระนาง ที่มีช่ืออย่างนี้เพราะ

เป็นที่ตั้งของถ้ําที่มีศาลของเทพธิดาผู้หญิงหรือพระนาง ซึ่งชาวประมงและคน

ท้องถิ่นได้ให้ความเคารพ โดยมักจะมากราบไหว้ขอพรก่อนออกเรือไปทะเล

เพื่อทําการประมงแล้วจะโชคดี และสมปรารถนาของพวกเขาที่หวังไว้ หาก

ผู้ใดที่มาบนบานกราบไหว้พระนางและเมื่อสมหวังในส่ิงที่ตนปรารถนา จะมี

การแก้บนด้วยการนําปลัดขิกมาถวาย รอบๆ ศาลของพระนางในถ้ําจึงเต็มไป

ด้วยปลัดขิกน้อยใหญ่จํานวนมาก หาดถ้ําพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของ

จังหวัดกระบี่ มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา เดินไปสุดทางจะเจอกับถ้ําที่ราย

ล้อมด้วยทรายขาวและน้ําทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่หาดถ้ําพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ํา หรือทํา

กิจกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปืนหน้าผา อาบแดด พายเรือคายัค ดูพระอาทิตย์

ตก วอล์เลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ  

นําท่านเดินทางสู่ สุสานหอย 

เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

พักที่ Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach หรือเทียบเท่า 

วันสาม แวะซื้อของฝาก – ถ้ําเขาขนาบน้าํ – วัดถ้ําเสื้อ – สนามบินกระบี่ – 

สนามบินดอนเมือง     (D/L/-) 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน แวะซือ้ของฝาก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทีบ่า้นของท่าน โดยสินค้า

ที่ได้รับความนิยม และเป็นของฝากข้ึนช่ือของจังหวัดกระบี่ที่ไม่ควรพลาด 

ได้แก่ ขนมเต้าส้อ หรือ ขนมเปี๊ยะ อันดามัน , น้ําพริกกุ้งเสียบ , อินทผาลัม 

และ ขนมทรายลันตา เป็นต้น 

 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถ้ําเขาขนาบน้ํา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อย่างหนึง่ อันเกิดจากเขาหินปูนสองลูก ตั้งตระหง่าน

ขนาบแม่น้ํากระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ที่เขาขนาบน้ํานี้นักท่องเที่ยวสามารถไป

เที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหัวโทงซึ่งเป็นเรือประมงในท้องถิ่นที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้

เวลาเดินทาง 15 นาที นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับหลากหลาย

กิจกรรม ได้แก่ นั่งเรือหัวโทงชมบรรยากาศโดยรอบที่มาพร้อมป่าชายเลน

อุดมสมบูรณ์ ออกกําลังขากับการเดินท่องโถงถ้ํา ภายในน่าตื่นตาด้วยหินงอก

หินย้อย เติมอารมณ์ผจญภัยข้ึนอีกนิดด้วยลองพายเรือแคนูเข้าไปสํารวจ

ธรรมชาติป่าชายเลนอันเขียวชอุ่ม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ อาหารกลางวัน 



  

นําท่านไหว้พระ กินลมชมวิว ณ วัดถ้ําเสือ เหตุที่ได้ช่ือว่า ถ้ําเสือ เพราะว่า

บริเวณถ้ําด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า เขาแก้ว เคยมีเสือโคร่ง

ขนาดใหญ่อาศัยอยู่และภายในถ้ํายังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ 

สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสวนป่า แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี

ในหุบเขาคีรีวงศ์ และเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุกด้าน จึงมีถ้ําเล็ก ถ้ําน้อยอยู่

มากมาย เช่น ถ้ําคนธรรพ์ ถ้ําลอด ถ้ําช้างแก้ว ถ้ําลูกธนู ถ้ําพระ เป็นต้น 

บริเวณนี้นอกจากเป็นที่ตั้งของวัด ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญถึงสองสมัย

คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการขุดพบ

เครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเส้นทาง

เดินป่า และเส้นทางข้ึนจุดชมวิวบนยอดเขา ไปตามบันไดสูง 1,272 ข้ันด้วย  

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

17.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ 

DD7915  

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดย

น้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครือ่งบนิไดน้้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หาก

น้ําหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

19.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความ

ประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ  



วันทีเ่ดนิทาง ราคาสาํหรบั 

พัก 2-3 ทา่น ทา่นละ  

ราคาพักเดีย่ว 

เพิ่ม ทา่นละ  

29 - 31 ธนัวาคม 2563 14,999 3,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 

2563 
15,999 3,000 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 

2563 
15,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2563 15,999 3,000 

 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มี

ที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกนัการเดินทาง กรณีทีท่่าน

เดินทางเปน็ครอบครัว (หลายท่าน) กรณุาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ห้

ทราบ    * รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ * 

ขอ้สาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกท์่านละ 400 บาท ยกเวน้ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ํากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง 

กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว

ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK 

AIR  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่

เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัด



จํานวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับ

เทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่

ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น 

ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้น

จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตาม

เวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน



จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่าน

ไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และ

เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็น

อื่นๆ 

 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยว

ปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  



- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้

คําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่

เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการ

เดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทํา

การยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน 

, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบิน

ภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

ใดๆทั้งส้ิน   

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่าน

เริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 

เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมา

ก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่

ระบุ  



- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหาร

ปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดย

จะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ดําเนินการส่งสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้

ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป 

และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- สําหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ข้ึนอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้อง

รอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็น

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 12 ปี 

ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  



- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


