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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บนิสูก่ระบี ่– ตรงั – เกาะลบิง – ฟารม์กุง้มงักรเจ็ดส ี 
 
06.30 น.  
พรอ้มคณะ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิของสายการบนิไทยสมายล ์เจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ พรอ้มสมัภาระ แลว้เชญิทา่นรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 
08.10 น.  
สายการบนิไทยสมายล ์นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานกระบีเ่ทีย่วบนิที ่WE241 
 
09.30 น.  
ถงึสนามบนิจังหวัดกระบี ่รอรับสมัภาระ รถตูป้รับอากาศรอรับคณะ แลว้ออกเดนิทางสูจั่งหวัดตรัง มุง่หนา้สูท่า่เรอืหาดยาว 
ซึง่เป็นทา่เรอืทีต่ัง้อยูบ่นชายหาดทีท่อดตัวเป็นทางยาวของ "หาดยาว" ( " Long Beach" ) ในจังหวัดตรังซึง่มคีวามงาม
ของเหลา่กอ้นหนิทีก่อ่ตัวเป็นทัง้หนา้ผาและถ้ํานอ้ยใหญ ่ทา่เรอืนีม้ปีระโยชนอ์ยา่งมาก ทําใหเ้รอืเฟอรร์ีส่ามารถจอดเทยีบ
ทา่เพือ่รับผูโ้ดยสาร เป็นศนูยก์ลางทีเ่ชือ่มตอ่ไปยงัเกาะตา่ง ๆ  
 

 
 
อาท ิเกาะลบิง เกาะมกุเกาะกระดาน รวมทัง้เกาะหลเีป๊ะ เป็นตน้ 
 
12.00 น.เดนิทางถงึทา่เรอืหาดยาว พาคณะทา่นโดยสารเรอืสูเ่กาะลบิง จังหวัดตรัง 
 
12.30 น.   
รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “เลตรัง” 
 
 

 



    

 

 

บา่ย  
หลังรับประทานอาหารนําทา่นชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชมุชนชาวลบิงหรอืชมุชนบา้นหนิขาว (บาตปูเูต๊ะ) พาทา่นเดนิ
ขึน้เขาบาตปูเูต๊ะเพือ่ชมความงามของเหลา่พะยนู ( Dugong) ณ จดุชมววิ 360 องศาจากนัน้น่ังเรอืไปเรยีนรูส้มัผัสหญา้
ทะเลโปรตนีชัน้ดขีองพะยนูกลางทะเล ทีห่าพบไดก้วา่ 7 ชนดิ จาก 13 ชนดิทีค่น้พบในไทย อาท ิหญา้ใบมะกรดู  
จากนัน้ตามไปชมอควาเรยีมชมุชนทีก่ระชงัเลีย้งกุง้มงักรเจ็ดส ีปลงิทะเล และปลาทะเลสวยงาม 
 

 
 
17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร โบกมอือําลาเกาะลบิง พาทา่นลงเรอืโดยสารกลับสูฝ่ั่งจากเกาะลงิบงสูท่า่เรอืหาดยาว  
  
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า รา้น “ชานชาลา”  
 
นําทา่นเขา้ทีพั่ก โรงแรม เรอืรัษฎา จ.ตรัง **** 
 
วนัที ่2 ลอ่งเรอืเกาะกระดาน – กระเชอืก – เกาะมา้ – Unseen Thailand ถํา้มรกต 

 
08.00 น.  
รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 
 
09.00 น. 
นําคณะทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอืหาดปากเมง จังหวัดตรัง เพือ่ลงเรอืโดยสารสูเ่กาะกระดาน เกาะเชอืก เกาะมา้ และถ้ํา
มรกต พาทา่นชมความงามทอ่งทะเลอนัดามนั พรอ้มกบัปะการังทีส่วยงามเหมาะสําหรับการดําน้ําพักผอ่น 

 



    

 

 

 
12.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ 
 
บา่ย  
ลอ่งเรอืชมความงามความ ความพเิศษแบบเฉพาะของเกาะตา่งๆ ในทะเลตรัง 1 วัน ดําน้ํา 4 เกาะ พักผอ่นทีห่าดววิาหใ์ต ้
สมทุร ณ เกาะกระดาน ทา่นสามารถดําน้ําชมประการัง น่ังเลน่พักผอ่นบรเิวณชายหาด ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บการขนาน
นามวา่เป็นเกาะทีม่ชีายหาดทีส่วยทีส่ดุของทะเลตรัง จากนัน้ชมฝงูปลาหลากหลายสายพันธุ ์ณ เกาะเชอืก พาคณะทา่น
ลอยตัวเขา้ถ้ํามรกตหรอืทีเ่รยีกวา่ บลกูร็อตโต ้ไทยแลนด ์ทีม่คีวามยาวกวา่ 80 เมตร และเป็นอกีทีส่ถานที ่ Unseen 
Thailand ทีท่า่นไมค่วรพลาดเมือ่มาเยีย่มชมจังหวัดตรัง  
   
โดยลักษณะภายใน “ถ้ํามรกต” จะเหมอืนกบัยนือยูใ่นปลอ่งภเูขาไฟขนาดใหญ ่ซึง่เกดิจากการยบุตัวของหนิปนูในอดตี 
จนไดช้ือ่วา่ ถ้ํามหัศจรรยก์ลางทะเล การเขา้ไปชมนัน้ทําไดโ้ดยการลอยตัวจับเชอืกเรยีงแถวลอดใตถ้ํ้าเหนอืน้ําทะเลสี

มรกตเขา้สูอ่ทุยานหาดเจา้ไหม ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วยงัสถานที่
แหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก  อริะใหท้า่นน่ังเลน่ พักผอ่นชมความงามของธรรมชาตบิรเิวณโดยรอบ 
 

 
 

 



    

 

 

17.00 น.   
ออกเดนิทางสูท่า่เรอืและนําทา่นสูจั่งหวัดกระบี ่
 
18.00 น. 
รับประทานอาหารคํ่า รา้น  “วังทรายซฟีู้ด” 
 
นําทา่นเขา้ทีพั่ก โรงแรม Avani Ao Nang Cliff Resort **** 
 
วนัที ่3 กระบี ่– หาดไรเ่ลย ์- Unseen Thailand ทะเลแหวก – เกาะปอดะ  
 
07.00 น.  
รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 
 
08.00 น.  
นําคณะทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอื   
 
09.00 น. 
ลงเรอื Speed Boat ปลอดภยัดว้ยเสือ้ชชูพีเดนิทางมุง่หนา้ทอ้งทะเลกระบี ่(ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี บนเรอืบรกิาร น้ํา
ดืม่เย็นๆ 
 
09.30 น. 
นําทา่นสูห่าดถ้ําพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม นําชม ถ้ําพระนาง ถ้ํา
ศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอืกราบสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล อา่วไรเ่ลย ์ตะวันออกสถานทีปี่นผาระดับโลก ชม
นักปีนผาทีม่าจากทั่วโลก ทีม่าทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหนิปนูแหง่นี ้
 
10.30 น.   
นําทา่นชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่เกาะทับและเกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุวัน 
นําทา่นเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 
 
11.00 น. 
ถา่ยรปู เกาะไก ่เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถ่กูทัง้ลมและฝน กดักรอ่นเป็นเขารปูรา่งเหมือ่น หัวไก ่เชญิทกุทา่นถา่ยรปูตาม 
อธัยาศัย 

 



    

 

 

 
11.15 น. 
นําทา่นสู ่เกาะสี ่เกาะหนิปนูกลางทะเล เชญิทกุทา่นดําน้ําดปูะการังทีส่วยงาม ชมฝงูปลาเสอืทีม่มีากมาย ปลานกแกว้ ชม 
ดอกไมท้ะเลและปลาการต์นู ทีม่มีากมาย 
 
12.00 น.  
นําทา่นขึน้ เกาะปอดะ บรกิาร อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตท์า่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสาย
ลมทีพั่ดใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลาย หลังอาหารเชญิทกุทา่นเลน่น้ําตามอธัยาศัย 
 
บา่ย  
ชมความงามของทะเลแหวกแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองกระบีท่ีถ่กูขนานนามใหเ้ป็น Unseen Thailand ทีม่ี
ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกอนัเนือ่งมาจากความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน ยามน้ําลดทีพั่ดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกนั
ไวณ้จดุนีจ้นทําใหเ้กดิปรากฎการณ์ที ่เรยีกวา่ “ทะเลแหวก” ขึน้และเผยใหเ้ห็นสว่นของสนัทรายขาวละเอยีดทอดตัวเป็น
แนวยาวเชือ่มตอ่ถงึกนั 
 

 
 
 

 



    

 

 

 
 
14.00 เดนิทางถงึทา่เรอื จากนัน้เดนิทางกลับโรงแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย  
 
18.00 น. 
รับประทานอาหารคํ่า รา้น “ครัวธารา” 
 
นําทา่นเขา้ทีพั่ก Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort **** 
 
วนัที ่4 เมอืงกระบี ่–วดัถํา้เสอื – นํา้ตกรอ้น – สระมรกต–บนิกลบักรงุเทพฯ 
 
08.00 น.  
รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 
 
09.00 น.  
พาคณะทา่นออกเดนิทางสู ่"วัดถ้ําเสอื"ทีอ่ยูห่า่งจากตัวเมอืงกระบีป่ระมาณ 5-6 กโิลเมตร นมสัการ "หลวงพอ่จําเนยีร" 
เพือ่ความสริมิงคล โดยชือ่วัดนัน้มขีอ้สนันษิฐานวา่เนือ่งจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่และภายในถ้ํายงัปรากฏหนิ
ธรรมชาตเิป็นรปูแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดนีน่้าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการ
ปฏบิตัธิรรมมาอาศัยอยูต่ามถ้ํา และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจํานวนมากจนกลายเป็นวัด(วัดถ้ําเสอื)ในเวลา
ตอ่มา 
วัดแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กกนัดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ "หลวงพอ่จําเนยีร" 
เจา้อาวาสวัดถ้ําเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ําเสอืมลีักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ํา มี
เพงิผาและแหลง่ถ้ําธรรมชาต ิเชน่ ถ้ําคนธรรพ ์ถ้ําลอด ถ้ําชา้งแกว้ ถ้ําลกูธนู ถ้ําพระ เป็นตน้ ถ้ําบางแหง่ทีต่ัง้อยูใ่กล ้
บรเิวณวัดยงัสามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหลา่อบุาสกอบุาสกิาไดอ้กีดว้ยนอกจากนัน้ทา่นยงัขึน้
บนัไดก้วา่ 1,237 ขัน้ เพือ่สกัการะพระธาตเุจดยีย์อดเขาแกว้ และพระพทุธรปูองคใ์หญ ่ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาแกว้ มคีวามสงู
เหนอืระดบัน้ําทะเล ประมาณ 600 เมตร และชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของตัวเมอืงกระบีจ่ากดา้นบน  

 



    

 

 

 
 
12.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “โกจ๊อย” 
 
บา่ย  
นําคณะทา่นเดนิทางสูน้ํ่าตกรอ้น แหลง่น้ําแรธ่รรมชาตทิีเ่กดิจากตาน้ําใตพ้ภิพไหลผา่นลําธารและตกลงมาเป็นชัน้น้ําตก
หนิปนูเล็ก ๆทีน้ํ่านัน้มอีณุหภมูเิพยีง 30-35 องศา เหมาะกบัการแชเ่พือ่สขุภาพซึง่ทีนั่น้เปรยีบไดก้บั สปาแหง่ธรรมชาต ิ
ใกลก้นันัน้พาทกุทา่นเยีย่มชมความงามของ สระมรกต อกีหนึง่ Unseen in Thailand สระน้ําสวยใสกลางใจป่า กําเนดิมา
จากธารน้ําอุน่ในผนืป่าทีร่าบตํ่าภาคใตป่้าเขานอจูจ้ี ้ป่าดนิทีร่าบตํ่าผนืสดุทา้ยของเมอืงไทย แหลง่สดุทา้ยทีพ่บนก
แตว้แรว้ทอ้งดํา ซึง่เคยสญูพันธไ์ปนานเกอืบ 100 ปี 
 

 
 
17.30น.  
ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวกลับกรงุเทพฯ 
 
19.25 น.  
ออกเดนิทางกลับโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE250 
 
20.45น.  

 



    

 

 

คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิกรงุเทพฯ-กระบี/่กระบี-่กรงุเทพฯ 
• คา่รถโคช้/รถตู ้มาตรฐานทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
• คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารคํ่า 
• คา่ประกนัการเดนิทางของคา่ประกนัการเดนิทางประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางของ บรษัิทไทยประกนัภยั จํากดั 

)มหาชน( เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอื ทพุพลภาพสิน้เชงิ อบ.1 จํานวนเงนิเอาประกนัภยั และการ
รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ตอ่คน ตอ่ระยะเวลาเดนิทาง ไมเ่กนิ 500,000 

 

 
 

• คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
• คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 

Period 
Tour fare 

adult 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 

*20-23 พฤศจกิายน 
2563 

21,400.- 19,500.- 17,500.- +4,000.- - 3,000.- 

27-30 พฤศจกิายน 2563 19,900.- 18,500.- 16,500.- +3,000.- - 3,000.- 

*4-7 ธันวาคม 2563 21,400.- 19,500.- 17,500.- +4,000.- - 3,000.- 

*11-14 ธันวาคม 2563 21,400.- 19,500.- 17,500.- +4,000.- - 3,000.- 

18-21 ธันวาคม 2563 19,900.- 18,500.- 16,500.- +3,000.- - 3,000.- 

*25-28ธันวาคม 2563 21,400.- 19,500.- 17,500.- +4,000.- - 3,000.- 

**31ธันวาคม 63–3 
มกราคม 64 

22,900.- 21,000.- 18,500.- +4,500.- - 3,000.- 

 



    

 

 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร
และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
 

 
 

• เมือ่ออกตั๋วโดยสารแลว้ แลว้ไมส่ามารถทําการคนืเงนิคา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 
 

 
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั และเป็นตั๋วแบบ NON REFUND 

 

 
• คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่30 สงิหาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

 



    

 

 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


