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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.00น. ออกเดนิทางสู ่จ.สุราษฎรธ์าน ี

 

2  สุราษฎรธ์าน ี– ถา่ยรูปจดุชมววิเขือ่นรชัชประภา – วดับางโทง – ทา่ปอมคลองสองน า้ -  

เมอืงกระบี ่- เขาขนาบน า้ ลานปดู า 

ทีพ่กักระบี ่                                                อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้ำพระนำง หำดไร่เลย ์- เกำะไก ่- เกำะปอดะ - ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand) - กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 

ทีพ่กักระบี ่                                                อาหารเชา้ / เทีย่ง (แบบบฟุเฟ่ตท์ีเ่กำะปอดะ)/-- 

4 รา้นของฝาก - วดัถ า้เสอื - สระมรกต - คงิคองปารค์ - กรุงเทพฯ         

                                                                อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 



                             

 

วนัแรก         จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมำย จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจำ้หนำ้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับ

และอ ำนวยควำมใหทุ้กท่ำน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมีบรกิารแจก

หนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล์ จากน ัน้ออกเดนิทางสู่ จ.สุราษฎรธ์านี (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 10-11 ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่ำนพักผ่อนบนรถตำมอัธยำศัย 
 

วนัทีส่อง        สุราษฎรธ์าน ี– ถา่ยรูปจุดชมววิเขือ่นรชัชประภา – วดับางโทง – ทา่ปอมคลองสองน า้ –  

                     เมอืงกระบี ่- เขาขนาบน า้ ลานปูด า                                          อาหารเชา้, เทีย่ง ,เย็น 
 

เชา้ เดนิทำงถงึ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนำดใหญ่ที่สุดในภำคใต ้มีสภำพภูมปิระเทศที่

หลำกหลำยทัง้ที่รำบสูง ภูมปิระเทศแบบภูเขำ รวมทัง้ที่รำบชำยฝ่ัง มีพื้นที่ครอบคลุมถงึในบรเิวณอ่ำว

ไทย ทัง้บรเิวณที่เป็นทะเลและเป็นเกำะ มีเกำะทัง้ขนำดใหญ่และขนำดเล็กมำกถงึ 98 เกำะ นับว่ำมำก

ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศ น าทา่นแวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าทา่นแวะถา่ยรูป เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรียกดัง้เดมิว่ำ เขือ่นเชีย่วหลำน ซึง่มคีวำมโดดเดน่เลือ่งชือ่

ในเรื่องของบรรยำกำศอันงดงำมของทะเลสำบกวำ้งใหญ่ ผืนป่ำอันเขยีวขจี และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กับ

ควำมงำมของภูเขำหินปูนและสำยน ้ำของทะเลสำบที่สวยใส จนท ำใหไ้ดร้ับฉำยำว่ำเป็น กุย้หลิน

เมอืงไทย เนื่องจำกมหีลำยๆมุมที่มีบรรยำกำศววิทวิทัศน์คลำ้ยเมืองกุย้หลนิสถำนที่ท่องเที่ยวชือ่ดังของ

เมืองจนี น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จงัหวดักระบี ่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของภำคใต ้มีแหล่งท่องเที่ยว

มำกมำยทัง้ภูเขำและทะเลที่สวยงดงำมมำก  เดนิทำงสู่ วดัมหาธาตุวชริมงคล เดมิชื่อ วัดบำงโทง 

ตัง้อยู่บำ้นบำงโทง พื้นที่ตัง้วัดเป็นพื้นที่รำบ สภำพแวดลอ้มเป็นสวนยำงพำรำ และสวนปำล์มน ้ำมัน ปู

ชนียวัตถุที่ส ำคัญ คอื พระบรมสำรีรกิธำตทุีไ่ดร้ับพระรำชทำนจำก สมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชริำลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรำงกูร เมือ่ครัง้ยังทรงด ำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร, 

พระพุทธรูปปำงแสดงปฐมเทศนำขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 3 เมตร และ รูปเหมือนหลวงปู่ ทวดขนำดหนำ้ตัก

กวำ้ง 9 เมตร 9 นิ้ว ใหท่้ำนชมทัง้บรรยำกำศ และสถำปัตยกรรม ตัวเจดยีม์สีทีองอร่ำม สวยงำม ตัง้เด่น

มองเห็นแต่ไกล ซึง่จัดสรำ้งเพื่อ เฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษำ ของรัชกำลที่ 10 โดยจัดใหเ้ป็นที่จรรโลง

พระพุทธศำสนำ และศนูยร์วมสถำนทีศ่กึษำธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กุมภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

11-14 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย เดนิทำงสู่ ท่าปอมคลองสองน า้ Unseen กระบี่ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็น

แหล่งศกึษำเชงินิเวศวทิยำเพื่อเรียนรู ้ควำมสมบรูณ์ของธรรมชำตใิตท้อ้งน ้ำจะงดงำมดว้ยสเีขยีวสดจำก

พชืใตน้ ้ำ ใหท่้ำนเดนิชมเสน้ทำงธรรมชำตทิี่สวยงำม สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนไปใน ตวัเมอืงกระบี ่ไปชม

สญัลกัษณ์ของเมอืงกระบี ่เขาขนาบน า้ ใหท่้ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึกับงำนศลิปะปดู ำยักษ์โดยมีฉำก

หลังเป็นเขำขนำบน ้ำ ลานปูด า หรอืชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรคอื "อนุสำวรยีป์ดู ำ" ตัง้อยู่ทีท่่ำเรอืขนำบน ้ำ จุด

ตรงนี้เป็นจุดชมววิชัน้ดขีองเมืองกระบี ่เพรำะสำมำรถมองเห็นเขำขนำบน ้ำ ภูเขำสองลูกที่ตัง้อย่ำงโดด

เดน่รมิแม่น ้ำกระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิำกรรมปดู ำ จะม ี"อนุสำวรยีน์ก

ออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ ำถิน่ทีน่ี่ สำเหตทุีส่รำ้งอนุสำวรยีเ์ป็นรูปปดู ำและนกออกเพรำะทัง้สองสิง่นี้ถอื

เป็นสัตวท์ีแ่สดงถงึควำมอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

 จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: พกัอา่วนาง/เมอืงกระบหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 



                             

 

 

วนัทีส่าม        Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้ำพระนำง หำดไร่เลย ์- เกำะไก ่- เกำะปอดะ - ทะเลแหวก  

                    Unseen in Thailand) - กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 

                                                                                          อาหารเชา้, เทีย่ง (แบบบฟุเฟตท์ีเ่กำะปอดะ) ,-- 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรืออุทยานหาดนพรตัน์ธาราเพื่อน ั่งเรือ Speed boat เดินทาง

 ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 

 เดนิทำงถงึท่ำเรือฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมัคคุเทศก์  จำกนั้นน ำท่ำนน่ังเรือ speed boat 

เดนิทำงสู่ ถ า้พระนาง ชำยหำดทีส่วยงำมระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ดำ้นควำมสวยงำม น ำชมถ ้ำพระ

นำง ถ ้ำศักดิส์ทิธิเ์ป็นที่นับถือของชำวเรือ กรำบสักกำระเพื่อควำมเป็นสริมิงคล ใหท่้ำนเล่นน ้ำ พักผ่อน

บรเิวณชำยหำดตำมอัธยำศัย สำมำรถชม หาดไร่เลย ์มีผำหนิปูนมำกมำย เป็นสถำนที่ปีนผำระดับโลก 

ของนักปีนผำที่มำจำกท่ัวโลก ที่มำทดสอบควำมสวยงำมของหนำ้ผำหนิปูนแห่งนี้  จำกนั้นเดนิทำงสู ่

เกาะไก่ ถ่ำยรูปเกำะไก ่เกำะหนิปูนกลำงทะเลที่ถูกทัง้ลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขำรูปร่ำงเหมือน หัวไก ่

เชญิทุกท่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และใหทุ้กท่ำนสนุกสนำมกับกำรเลน่น ้ำ ด ำน ้ำดปูะกำรังทีส่วยงำม 

เทีย่ง เดนิทางต่อสู ่เกาะปอดะ ชมหำดทรำยสขีำวท่ำมกลำงบรรยำกำศใตท้วิสน สบำยๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และ

สำยลมที่พัดใหทุ้กท่ำนไดผ้่อนคลำย ไดส้นุกสนำนเล่นน ้ำ ใหอ้ำหำรปลำ และร่วมรับประทำนอำหำร

กลำงวัน 

   บรกิารอาหารกลางวนั (แบบบุฟเฟ่ตท์ ีเ่กาะปอดะ) (มือ้ที ่5) 

บา่ย  หลังอำหำรใหทุ้กท่ำนเล่นน ้ำ ถ่ำยภำพ เก็บบรรยำกำศควำมประทับใจตำมอัธยำศัย เดนิทำงสู่ ทะเล

แหวก Unseen in Thailand สันทรำยทีเ่ชือ่มยำวระหว่ำงเกำะไก ่เกำะทับและเกำะหมอ้ เกดิขึน้ไดทุ้กวัน 

น ำท่ำนเดนิทำงบนสันทรำยซึง่เปรยีบว่ำท่ำนไดเ้ดนิอยู่กลำงทอ้งทะเล 

14.30 น. น ำท่ำนกลับสูท่่ำเรอื กลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะ

แตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ขึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของ

กระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
 จำกนัน้น ำท่ำนสู่ กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต รมิแม่น ้ำเมืองกระบี่ ใหท่้ำนเพลดิเพลนิ เลอืกซื้อของฝำก ทำน

อำหำรทอ้งถิน่ตำมอัธยำศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

ทีพ่กั: พกัอา่วนาง/เมอืงกระบหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่            รา้นของฝาก – วดัถ า้เสอื – สระมรกต – คงิคองปารค์ - กรุงเทพฯ         

                                                                                                                          อาหารเชา้, เทีย่ง,-- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

แวะซื้อของฝากจ.กระบี ่มีสนิคำ้ใหเ้ลือกซื้อหลำกหลำย ทั้งขำ้วสังข์หยด เม็ดมะม่วงหมิพำนต์คั่ว

โบรำณ น ้ำพรกิกุง้เสยีบ น ้ำพรกิสมุนไพร ปลำฉิ้งฉำ้ง ปลำหมกึ กุง้ สนิคำ้ OTOP เป็นตน้ เดนิทำงสู่ วดั

ถ า้เสอื นมัสกำร หลวงพ่อจ ำเนียร เพื่อเป็นสริมิงคล และไหว ้เจำ้แม่กวนอมิ อันศักดสิทิธิ ์และเขำ้ชม

ตน้ไมท้ีม่อีำยุเกำ่แกก่ว่ำพันปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สระมรกต ก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุน่ ในผนืป่ำที่รำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้น มอีุณหภูมิ

ประมำณ 30-50 องศำเซลเซยีส เป็นสระน ้ำสวยใสกลำงใจป่ำทีม่ีน ้ำใส เป็นสเีขยีวอมฟ้ำ เปลีย่นสไีปได ้

ตำมวันเวลำและสภำพแสง สระมรกตก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุ่น ในผืนป่ำที่รำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้น

ลักษณะเป็นสระ น ้ำรอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้ำผุด น ้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มี

อุณหภูมปิระมำณ 30-50 องศำเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่ำร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไมท้ี่น่ำสนใจ 

เดินทำงสู่ คิงคองปาร์ค King Kong Park จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองกระบี่ ชมหุ่นฟำงคิงคอง

หลำกหลำยลลีำสดุยิง่ใหญ่ ทีจ่ัดแสดงไวห้ลำกหลำยตัว รอตอ้นรับนักท่องเทีย่วใหม้ำถ่ำยรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

บา่ย เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 10-12 ช่ัวโมง)  

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 

• ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

• โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

• บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่ำนละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ 

• คำ่บรกิำรคนขับรถ และคำ่น ้ำมัน 

• คำ่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่ำน TRP 

อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

• คำ่ประกันอุบัตเิหตุตำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บริษัทท ำไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดที่มีกำรตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซักรดี เป็นตน้ 

• คำ่ใชจ้่ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 

• คำ่อำหำรส ำหรับท่ำนทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและหรอือำหำรส ำหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 



                             

เงือ่นไขการจอง มัดจ ำ

ท่ำนละ 1,500 บำท/ท่ำน และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วนั(กำรไม่ช ำระเงนิคำ่มัดจ ำ 

หรอืช ำระไม่ครบ หรอืเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจำ่ยไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิกำรจองหรอืยกเลกิกำร

เดนิทำง)   

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

*คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อำจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร

บนิ ภัยธรรมชำต ิกำรเมอืง จลำจล ประทว้ง ค ำส่ังของเจำ้หนำ้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย 

กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเท่ำนัน้ 

• รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมันที่

ไม่คงที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้

• เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถือว่ำท่ำนสละ

สทิธิ ์ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 


