
                             

FTT2051 กระบีอ่ยูท่ ีใ่จ... กระบี ่สรุาษฎรธ์าน ี4 วนั 2 คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น.ออกเดนิทางสู ่จ.สรุาษฎรธ์าน ี
 

2  สรุาษฎรธ์าน ี– ลอ่งเรอืเขือ่นรชัชประภา - สะพานแขวนเขาเทพพทิกัษ ์ภเูขารปูหวัใจ -  
ซุม้ประตอูทุยานธรรมเขานาในหลวง - Mountain View - กระบี ่อา่วนาง 
อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ า้พระนาง หาดไรเ่ลย ์– เกาะไก ่– เกาะปอดะ – ทะเลแหวก 
Unseen in Thailand) - เมอืงกระบี ่– เขาขนาบน า้ ลานปดู า – กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 
อาหารเชา้ / เทีย่ง (แบบบฟุเฟ่ตท์ีเ่กาะปอดะ) 

4 รา้นของฝาก – สะพานไมอ้า่วทา่เลน – ทา่ปอมคลองสองน า้ – วดัมหาธาตวุชริมงคล –  
แหลง่ของฝากไขเ่ค็มไชยา - กรงุเทพฯ              อาหารเชา้ / เทีย่ง 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 

 
 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 
 

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจก

หนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทางสู่ จ.สุราษฎรธ์านี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10-11 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง        สรุาษฎรธ์าน ี– ลอ่งเรอืเขือ่นรชัชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพทิกัษ ์ภเูขารปูหวัใจ –  

                     อทุยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View - กระบี ่อา่วนาง     เชา้, เทีย่ง ,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีเป็นจังหวัดทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ทีส่ดุในภาคใต ้มสีภาพภูมปิระเทศที่
หลากหลายทัง้ทีร่าบสงู ภูมปิระเทศแบบภูเขา รวมทัง้ทีร่าบชายฝ่ัง มพีืน้ทีค่รอบคลุมถงึในบรเิวณอ่าว
ไทย ทัง้บรเิวณทีเ่ป็นทะเลและเป็นเกาะ มเีกาะทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถงึ 98 เกาะ นับวา่มาก
ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศ น าทา่นแวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เขือ่นรชัชประภา หรอืเขือ่นเชี่ยวหลาน น าท่านล่องเรอืชมกุย้หลนิ
เมอืงไทย สวยเหมอืนสวรรคบ์นดนิ ฟ้าสวยน ้าใส เขือ่นรัชชประภาน้ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาหนิปนูทีท่อด
ยาว รูปร่างสวยงาม แปลกตา และเสน่หแ์ห่งสเีขยีวมรกตนัน้มาจาก สขีองตะไคร่น ้าทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง ดว้ย
ระดับความลกึทีแ่ตกต่างกัน ท าใหม้องเห็นสเีขยีวใตน้ ้านัน้เหมอืนสเีขยีวมรกต ดูแลว้สวยสบายตา ให ้
ท่านถ่ายภาพกุย้หลนิเมอืงไทย ชมทัศนียภาพทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขา
เทพพทิกัษ ์(หรอืชือ่เดมิวา่สะพานแขวนเขาพัง) เป็นอกีจุดเช็คอนิ ทีแ่นะน าใหม้าถา่ยรูปสวยๆ ไฮไลท์
ของทีน่ี่คอืสะพานแขวนทีส่ามารถถา่ยรูปและเห็นพืน้หลังเป็นภเูขารูปหัวใจ  

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

3-6 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

9-12 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 

31 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 
 

 หลังจากนัน้เดนิทางสู ่อทุยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานทีต่ัง้ของเจดยีล์อยฟ้า พระพุทธศลิาวด ี
และบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ ซึง่ก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงจากเมอืงก าแพงเพชร อุทยานธรรมเขานาใน
หลวงเป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมทัง้จากคนพื้นที่และคนต่างจังหวัด นอกจากน้ียังมสีถาปัตยกรรม
สวยงาม เชน่ซุม้ประตพุูทธวด ี9 ยอด ซึง่เป็นไฮไลทส์ าคัญของทีน่ี่ ทัวรน์ าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของภาคใต ้มแีหลง่ทอ่งเทีย่วมากมาย

ทั ้งภูเขาและทะเลที่สวยงดงามมาก น าท่านแวะ รา้น  Mountain View ที่ไดรั้บความนิยมจาก
นักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีโ่ดดเด่น ตัง้อยู่ท่ามกลางการหอ้มลอ้มของขนุเขา อสิระ
เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ ของวา่งทานเลน่ตามอัธยาศัย  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

หลงัทานอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 



                             

ทีพ่กั: โรงแรมอา่วนางบรุหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่าม        Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ า้พระนาง หาดไรเ่ลย ์– เกาะไก ่– เกาะปอดะ – ทะเลแหวก  

                     Unseen in Thailand) - เมอืงกระบี ่– เขาขนาบน า้ ลานปดู า - กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 

                      เชา้, เทีย่ง (แบบบฟุเฟตท์ีเ่กาะปอดะ) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอือทุยานหาดนพรตัธาราเพือ่น ัง่เรอื Speed boat เดนิทางสูเ่กาะ 

 ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 

 เดนิทางถงึท่าเรอืฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก ์ จากนัน้น าท่านน่ังเรอื speed boat 

เดนิทางสู ่ถ า้พระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม น าชมถ ้าพระ

นาง ถ ้าศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื กราบสักการะเพื่อความเป็นสริมิงคล ใหท้่านเล่นน ้า พักผ่อน

บรเิวณชายหาดตามอัธยาศัย สามารถชม หาดไรเ่ลย ์มผีาหนิปูนมากมาย เป็นสถานทีปี่นผาระดับโลก 

ของนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหนิปูนแห่งน้ี  จากนั้นเดนิทางสู ่

เกาะไก ่ถ่ายรูปเกาะไก ่เกาะหนิปูนกลางทะเลทีถู่กทัง้ลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือน หัวไก ่

เชญิทกุทา่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย และใหท้กุทา่นสนุกสนามกับการเลน่น ้า ด าน ้าดปูะการังทีส่วยงาม 

เทีย่ง เดนิทางตอ่สู ่เกาะปอดะ ชมหาดทรายสขีาวท่ามกลางบรรยากาศใตท้วิสน สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และ

สายลมที่พัดใหทุ้กท่านไดผ้่อนคลาย ไดส้นุกสนานเล่นน ้า ใหอ้าหารปลา และร่วมรับประทานอาหาร

กลางวัน 

   บรกิารอาหารกลางวนั (แบบบฟุเฟ่ตท์ีเ่กาะปอดะ) (มือ้ที ่5) 

บา่ย  หลังอาหารใหทุ้กท่านเล่นน ้า ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ ทะเล

แหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่เกาะทับและเกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุวัน 

น าทา่นเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 

14.30 น. น าทา่นกลับสูท่า่เรอื กลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจาก

รายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดย

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
เย็น สมควรแกเ่วลาน าท่านไปใน ตวัเมอืงกระบี ่ไปชมสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบี ่เขาขนาบน า้ ใหท้่าน

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับงานศลิปะปูด ายักษ์โดยมฉีากหลังเป็นเขาขนาบน ้า ลานปูด า หรือชือ่อย่างเป็น

ทางการคอื "อนุสาวรยี์ปูด า" ตัง้อยู่ที่ท่าเรือขนาบน ้า จุดตรงน้ีเป็นจุดชมววิชัน้ดีของเมืองกระบี่ เพราะ

สามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภเูขาสองลกูทีต่ัง้อยา่งโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง

กระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปูด า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุที่

สรา้งอนุสาวรยี์เป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสัตวท์ี่แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ของ

เมอืงกระบี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านสู่ กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต รมิแม่น ้าเมอืงกระบี ่ใหท้่านเพลดิเพลนิ เลอืกซือ้ของฝาก ทาน

อาหารทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

ทีพ่กั: โรงแรมอา่วนางบรุหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่           รา้นของฝาก - สะพานไมอ้า่วทา่เลน - ทา่ปอมคลองสองน า้Unseen กระบี ่–  

                     วดัมหาธาตวุชริมงคล (วดับางโทง) – แหลง่ของฝากไขเ่ค็มไชยา - กรงุเทพฯ                    

                      เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น าท่าน ซือ้ของฝากจ.กระบี ่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลาย ทัง้ขา้วสังขห์ยด เม็ดมะม่วงหมิพานตค์ั่ว

โบราณ น ้าพรกิกุง้เสยีบ น ้าพรกิสมุนไพร ปลาฉิ้งฉา้ง ปลาหมกึ กุง้ สนิคา้ OTOP เป็นตน้ น าท่านไป

ถา่ยรูปววิสวยๆที ่สะพานไมอ้า่วทา่เลน เป็นสะพานไมไ้ผท่ีท่อดลงไปสูท่ะเล เป็นแลนดม์ารค์สดุฮติใหม ่

ของอ่าวท่าเลน ที่ใครๆผ่านไปมาก็ตอ้งมาถ่ายรูปสวยๆที่สะพาน ท่านสามารถเดนิชมบรรยากาศทะเล 

และเก็บภาพสวยๆไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่ปอมคลองสองน า้ Unseen กระบี ่เป็นหนึง่ใน

แหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู ้ความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาตใิตท้อ้งน ้าจะงดงามดว้ยสเีขียวสดจากพืชใตน้ ้า ใหท้่านเดนิชมเสน้ทางธรรมชาตทิี่สวยงาม 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัมหาธาตุวชริมงคล เดมิชือ่วัดบางโทง ตัง้อยู่บา้นบางโทง พืน้ทีต่ัง้วัดเป็นพืน้ทีร่าบ 

สภาพแวดลอ้มเป็นสวนยางพารา และสวนปาลม์น ้ามัน ปชูนียวัตถทุีส่ าคัญ คอื พระบรมสารรีกิธาตทุีไ่ดรั้บ

พระราชทานจาก สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ยังทรงด ารงพระยศ



                             

เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหนา้ตัก

กวา้ง 3 เมตร และ รูปเหมอืนหลวงปู่ ทวดขนาดหนา้ตักกวา้ง 9 เมตร 9 นิว้ ใหท้่านชมทัง้บรรยากาศ และ

สถาปัตยกรรม ตัวเจดยีม์สีทีองอร่าม สวยงาม ตัง้เด่นมองเห็นแต่ไกล ซึง่จัดสรา้งเพื่อ เฉลมิพระเกยีรต ิ

50 พรรษา ของรัชกาลที ่10 โดยจัดใหเ้ป็นทีจ่รรโลงพระพุทธศาสนา และศนูยร์วมสถานทีศ่กึษาธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางใหท้่าน แวะซื้อของฝากของไข่เค็มไชยา จากนั้น

เดนิทาง เดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 



                             

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 500 บาท 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

•  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 



                             

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 


