
 

 

 

DAY 1 

 

  

FTT2012 มหัศจรรย์ท้องทะเลอันดามัน  

3 วัน 2 คืน 



 

บินด้วยสายการบิน นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

DD7910 DMK(กรุงเทพ) - KBV(กระบี)่ 06.30 – 07.50 

DD7915 KBV(กระบี)่- DMK(กรงุเทพ) 17.40 – 19.05 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  

- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถ ตลอดการเดินทาง  

- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินกระบี่ - สระมรกต – น้ำตกร้อน – ลานปูดำ       (-/L/-) 

04.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ

มัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง

มายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 

ชั่วโมง 

06.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7910 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที   **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน 

07.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อย 

บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  



 

 
10.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้ำใสสีเขียว

มรกต สามารถลงเล่นน้ำได้ ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม น้ำในสระ

มรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำ

ภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด อุณหภูมิของน้ำ

อยู่ที่ 30-50 องศาเซลเซียส ส่วน บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ และเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต อยู่ห่าง

จากสระมรกตประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่งนี้จะเป็นน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ธา

ติที่ทับถมกันจำนวนมากเป็นเวลานาน บ่อน้ำผุดจึงเป็นแหล่งน้ำแร่เก่าแก่ และเกิดน้ำผุดขึ้นมาเป็นระยะ        

สระมรกตถือว ่าเป็นสถานที ่ท ่องเที ่ยวยอดนิยมของกระบี ่ และถือเป็นหนึ ่งใน Unseen ประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระมรกต และ น้ำตกร้อนในทริปเดียวกัน เนื่องจากว่าทั้งสองท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน 



 

  

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกร้อน  นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

กระบี่  ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา 

ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า  ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมา

พร้อมๆ  กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ  มีสาร

กำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่งสามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อน

ขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อน คลายเชื่อว่า

สามารถบำบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไป

อีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก ผ่านเส้นทาง ศึกษา ธรรมชาติระหว่างทาง อาจพบกับหินรูปหน้า 

หน้าตาประหลาดใต้น้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมีบ่อกักเก็บน้ำร้อนก่อน ทางเข้าน้ำตก นักท่องเที่ยมักลงไปแช่น้ ำ

เพ่ือรักษาสุขภาพ และความสบายตัว  มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



 

 

  นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชม

วิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ 

สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง

กระบี่ 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า แหล่งรวมของกินนานาชนิด

ของตัวเมืองจังหวัดกระบี่ที่ใครๆ ต่างก็มักพูดติดปากเป็นคำสั้นๆ ว่า “ตลาดโต้รุ่ง” แต่ถ้าจะให้เรียกกันแบบระบุ

ชื่อลงไปชัดๆ ก็ต้องเรียกกันว่า “ตลาดโต้รุ่งท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า” สถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ชาวต่างชาติ รวมทั้งคนพ้ืนที่เองก็ยังนิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกค่ำคืน จากท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ในเวลากลาง

วันที่เนืองแน่นไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติที่มา โดยสารเรือเช่าไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆ 

ของจังหวัดกระบี่ เมื่อได้เวลาเย็นย่ำลมพัดเย็นสบาย และแสงแดดอ่อนแรง ร้านรวงต่างในบริเวณท่าเทียบเรือเจ้า



 

ฟ้า ก็เริ่มตระเตรียมความพร้อม รอรับนักท่องเที่ยว และชาวเมืองกระบี่ที่จะมาฝากท้องไว้กับแหล่งรวมอาหารริม

ถนนที่มีความยาวกว่า 200 เมตรแห่งนี้ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

พักที ่ Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach หรือเทียบเท่า 

วันสอง  ดำน้ำ 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้ำพระนาง – สุสานหอย     (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำท่านชม ทะเลแหวก สันทรายที่เชื ่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ นำท่านเดินทางบนสันทราย 

เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางทะเล 

นำท่าน ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนจนรูปร่างเหมือนหัวไก่ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก 



 

นำท่านขึ้น เกาะปอดะ ท่ามกลางธรรมชาติใต้ทิวสน สบาย ด้วยเสียงคลื่นและสายลม ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลัง

อาหารกลางวัน ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  
นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง หรือ อ่าวถ้ำพระนาง ที่มีชื่ออย่างนี้เพราะเป็นที่ตั้งของถ้ำที่มีศาลของเทพธิดาผู้หญิง

หรือพระนาง ซึ่งชาวประมงและคนท้องถิ่นได้ให้ความเคารพ โดยมักจะมากราบไหว้ขอพรก่อนออกเรือไปทะเลเพื่อทำ

การประมงแล้วจะโชคดี และสมปรารถนาของพวกเขาที่หวังไว้ หากผู้ใดที่มาบนบานกราบไหว้พระนางและเมื่อสมหวัง

ในสิ่งที่ตนปรารถนา จะมีการแก้บนด้วยการนำปลัดขิกมาถวาย รอบๆ ศาลของพระนางในถ้ำจึงเต็มไปด้วยปลัดขิกน้อย

ใหญ่จำนวนมาก หาดถ้ำพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา เดินไปสุดทาง

จะเจอกับถ้ำที ่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ำทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ที่หาดถ้ำพระนาง เหมาะกับการเล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปืนหน้าผา อาบแดด พายเรือ

คายัค ดูพระอาทิตย์ตก วอล์เลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ  

นำท่านเดินทางสู่ สุสานหอย 

เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

พักที ่ Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach หรือเทียบเท่า 

วันสาม แวะซื้อของฝาก – ถ้ำเขาขนาบน้ำ – วัดถ้ำเสื้อ – สนามบินกระบี่ – สนามบินดอนเมือง     (D/L/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน แวะซ้ือของฝาก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านของท่าน โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นของฝากขึ้นชื่อ

ของจังหวัดกระบี่ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ขนมเต้าส้อ หรือ ขนมเปี๊ยะ อันดามัน , น้ำพริกกุ้งเสียบ , อินทผาลัม และ ขนม

ทรายลันตา เป็นต้น 



 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาขนาบน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อย่างหนึ่ง อันเกิดจาก

เขาหินปูนสองลูก ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ที่เขาขนาบน้ำนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้

โดยเช่าเรือหัวโทงซึ่งเป็นเรือประมงในท้องถิ่นที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน

กับหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ นั่งเรือหัวโทงชมบรรยากาศโดยรอบที่มาพร้อมป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ออกกำลั งขากับ

การเดินท่องโถงถ้ำ ภายในน่าตื่นตาด้วยหินงอกหินย้อย เติมอารมณ์ผจญภัยขึ้นอีกนิดด้วยลองพายเรือแคนูเข้าไปสำรวจ

ธรรมชาติป่าชายเลนอันเขียวชอุ่ม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ อาหารกลางวัน 



 

  

นำท่านไหว้พระ กินลมชมวิว ณ วัดถ้ำเสือ เหตุที่ได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ เพราะว่าบริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือ

ที่เรียกว่า เขาแก้ว เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ สภาพ

โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสวนป่า แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุก

ด้าน จึงมีถ้ำเล็ก ถ้ำน้อยอยู่มากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น บริเวณนี้นอกจาก

เป็นที่ตั้งของวัด ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ 

มีการขุดพบเครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินป่า และเส้นทางขึ้นจุด

ชมวิวบนยอดเขา ไปตามบันไดสูง 1,272 ขั้นด้วย  

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

17.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที ่DD7915  

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

19.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 
วันที่เดินทาง ราคาสำหรับ 

พัก 2-3 ท่าน ท่านละ  
ราคาพักเดี่ยว 
เพิ่ม ท่านละ  

29 - 31 ธันวาคม 2563 14,999 3,000 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 15,999 3,000 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563 15,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2563 15,999 3,000 

 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สำเนาบัตรประชาชน ใช้สำหรับการทำประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ    * รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน * 

ข้อสำคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท ยกเว้นทารกอายุไม่เกิน 2 ปี  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 
วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลง
ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวน
ชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจำท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่
กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า 
กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น  
- กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

 



 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตาม

จำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการ

ยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน 

ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   



 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียง

หรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู ่นอนให้กับลูกค้าที ่ไม่รู ้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปลี ่ยนแปลงเนื ่องจากร้านอาหารปิดทำการชั ่วคราว หรือ กรณีที ่โปรแกรมมีที ่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้

ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้ องชำระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ

โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  



 

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


