
 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองท่อม – น า้ตกรอ้น – สระมรกต – ลานปูด า – 

ตลาดปูด า – อา่วนาง 

05.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.10 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชั่วโมง 25 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไม่รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กก./ท่าน หากท่านตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 

**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมอืงชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาด

ทรายขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวย ถ ้าโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้ง

ความประทับใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (BOX SET แซนวชิและน า้ผลไม)้  (1) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกรอ้น 

คลองท่อม  เ ป็ นสถ า นที่

ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มี

ลั ก ษณ ะ เ ป็ น น ้ า ต ก ร ้อ น 

อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 

องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นที่

ซึม ม า จ า กผิ ว ดินซึ่ ง มี ป่ า

ละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน ้าตก

รอ้น มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 

5 เมตร มี 3 ชั ้น แต่ที่พิเศษ 

คือ แต่ละชัน้ มีแอ่งลักษณะ

คลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจาก

การก่อตัวของตะกอนหินปูน

ในน ้ารอ้น ชัน้ละ 4 – 5 อ่าง ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน ้ามีสารก ามะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิ

พอเหมาะสามารถอาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนิยมไปแชน่ ้า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สุขภาพ 
 

 



 น าท่านเดนิทางสู่ สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มีก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผืนป่าที่ราบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุ

รอ้น มอีุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าที่มนี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปได ้

ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้า

รอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส 

รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

บอ่น า้ผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงิน 

เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมีแร่ธาตอิยู่ มาก และไดส้ะทอ้นแสงอย่างทีเ่ห็น 

ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้าตามธรรมชาตขินาดเล็ก มี

ฟองอากาศที่ผุดขึน้มาเหนือน ้า ตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเกดิจากน ้าที่ซมึออกมา

จากใตด้นิ ท าใหท้ีแ่ห่งน้ีมนี ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสู่ทีต่่างๆ 

 

 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 



 น าท่านเดนิทางสู่ ลานปูด า หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีปู์ด า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงน้ีเป็นจุดชมววิชัน้

ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปูด า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรีย์

เป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสัตวท์ีแ่สดงถงึความอุดมสมบูรณ์ของเมอืงกระบี ่ 

 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกตอ่การทอ่งเทีย่ว 

 

 ตรงขา้มลานปูด าม ีตลาดปูด า เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทีอ่ยู่ห่างไม่ไกลจาก ถนนคนเดนิกระบี ่ มากนัก เป็นตลาดทีร่วบรวม

อาหาร เครือ่งดืม่และขนม ไวม้ากมาย ทัง้น้ียังมขีองทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ และอืน่ๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ 



 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดน่ังเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก 

เกาะพพี ี จะเรยีกว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยงของกระบี่ก็ว่าได ้ เพราะฉะนัน้บรเิวณอ่าวนางจึงมีบรรยากาศทีค่กึคัก เต็ม

ไปดว้ยที่พัก รา้นอาหาร บริษัทขายทัวร์ และนักท่องเที่ยวมากมาย ระหว่างที่ออกเดนิทางจากลานปูด าไปยังอ่าวนาง มี

สัญญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสุดแปลกแต่แฝงไปดว้ยความหมาย 
 

พกัที ่ โรงแรม DEEVANA PLAZA KRABI AONANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอืนพรตันธ์ารา – อุทยานแหง่ชาตหิาดนพรตันธ์ารา หมูเ่กาะพพี ี– ด าน า้ เทีย่ว 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่

, เกาะทบั, เกาะหมอ้, หาดไรเ่ลย,์ ถ า้พระนาง) – ทา่เรอืนพรตันธ์ารา   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 – 08.30 น. เดนิทางสู่ทา่เรอืนพรตันธ์ารา  

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเร็วสปีดโบท้น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาตนิพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพพี ี ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสัน

ทรายทีเ่ชือ่มตดิต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน ้าดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่

เกาะไก่และเกาะปอดะ 

 



เกาะปอดะ มีชายหาดลอ้มรอบทัง้สามดา้นยกเวน้ทางดา้นทิศตะวันตกซึง่เป็นดา้นที่รับคลืน่ดา้นน้ีเป็นหนา้ผาหนิ สูง 

ชันชาดหาด ดา้นหนา้เกาะหาดทรายที่ขาวละเอียด น ้าทะเลใสถงึแมจ้ะอยู่ไม่ไกลจากฝ่ัง นักท่องเทีย่ว นิยม แวะ ขึน้เกาะ

เพื่อไปพักผ่อนเดนิเล่น ชาดหาดและเล่นน ้า ถึงแมเ้กาะน้ีจะเป็นเกาะเอกชนแต่เป็นเอกชนใจดไีม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าขึน้

เกาะ ดังนัน้นักท่องเทีย่วที่ขึน้ ไปเทีย่วจงึควรชว่ยกันรักษาความสะอาด เกาะปอดะ เกาะทีม่หีาดทรายขาวละเอยีด นุ่มเทา้ 

น ้าทะเลสฟ้ีาใส เหมาะกับการมาเทีย่ว พักผ่อน และเล่นน ้ามากกว่าทีจ่ะมาด าน ้าชมปะการัง 

 

 

 

เกาะไก ่เป็นหน่ึงในสามของเกาะทีเ่ชื่อมกัน เรยีกว่าทะเลแหวก แหล่งท่องเทีย่วกระบีอ่ันโด่งดัง เกาะไก่เป็นจุดด าน ้า

ทีส่ าคัญของทัวร ์4 เกาะ กระบี ่ทีบ่รเิวณเกาะไก่น้ีท่านสามารถด าน ้าตืน้ดูปะการัง ใหอ้าหารปลา และตืน่ตาตืน่ใจกับเกาะที่

ดา้นปลายสุดมหีนิแหลมสูงขึน้ไปมองดูแลว้มลีักษณะคลา้ยคอไก่ ดา้นหนา้ของเกาะไก่จะม ี เกาะทบั และ เกาะหมอ้ เป็น

อกีสองเกาะทีเ่ชือ่ต่อกับเกาะไก่ สามารถเดนิขา้มสันทรายในชว่งน ้าทะเลลดลง เพือ่เยีย่มชม ใหอ้าหารปลา หรอืถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลกึไวไ้ด ้

 

http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%81.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-4-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%ad.html


 

 

เกาะทบั-เกาะหมอ้ เป็นเกาะเล็กๆทีใ่กลก้ันอันไดแ้ก่ เกาะทับ เกาะไก่ และเกาะหมอ้ หนา้หาดทรายเฉพาะดา้นใตต้่อ

กับแนวสันทรายของเกาะปอดะนอก แมจ้ะเป็นหาดทรายเล็กๆ แต่มเีม็ดทรายละเอยีดและขาวมาก น ้าทะเลใส 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง ณ บนเกาะ (4)  

 

บา่ย   เดนิทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึง่เป็นที่นับถือของชาวบา้นพรอ้มชมหนิงอกหนิยอ้ยที่ถ ้าพระนาง หรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบรเิวณหาดไร่เลย ์และหาดพระนาง 

 

 

หาดถ ้าพระนาง หรือ อ่าวถ ้าพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของ

จังหวัดกระบี ่มวีวิภูเขาหนิปูน และ หนา้ผา เดนิไปสุดทางจะเจอกับถ ้าทีร่าย

ลอ้มดว้ยทรายขาวและน ้าทะเลใส ชว่งกลางวันจงึเต็มไปดว้ย นักท่องเทีย่ว

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิที่หาดถ ้าพระนาง เหมาะกับการเล่นน ้า หรือ

ท ากจิกรรมชายหาดต่างๆ เช่น ปืนหนา้ผา อาบแดด พายเรือคายัค ดูพระ

อาทติยต์ก (ไม่รวมค่ากจิกรรมปีนเขา และพายเรอืคายัค) 

 

 



 

 

 หลังจากนัน้เดนิทางถงึท่าเรอืนพรัตน์ธารา กลับสู่โรงแรมทีพ่ัก ใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม DEEVANA PLAZA KRABI AONANG HOTEL (5) 

พกัที ่ โรงแรม DEEVANA PLAZA KRABI AONANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัมหาธาตุวชริมงคล (วดับางโทง) – เกาะกลาง – วดัถ า้เสอื – รา้นของฝากศรกีระบี ่– สนามบนิกระบี ่– 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านสู่ วดัมหาธาตุวชริมงคล ตัง้อยู่ทีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่เดมิวัดแห่งน้ีชาวบา้นเรยีกขานว่า 

“วัดบางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมู่บา้นทีต่ัง้ ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชริมงคล ถอืเป็นหน่ึงในสถานทีส่ าคัญและแลนดม์ารค์ใหม่

ของจังหวัดกระบี ่ดงึดูดใหช้าวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีนเดนิทางมาชื่นชม

กันอย่างไม่ขาดสาย ส าหรับไฮไลท์ส าคัญของวัดแห่งน้ีก็คอื “พระมหาธาตุเจดยี์” ที่ไดรั้บอทิธิพลมาจาก มหาเจดีย์

พุทธคยา สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู ้ในเมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

 



 

  

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืสวนเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืหวัโทงชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ เพือ่ไปรับประทานอาหาร

ค ่าที ่เกาะกลาง 

 

 

 

เขาขนาบน า้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบี่อย่าง

หน่ึง อันเกดิจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมอืง ที่

เขาขนาบน ้ า น้ีนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมไดโ้ดยเช่าเรือหัวโทงซึ่งเ ป็น

เรอืประมงในทอ้งถิน่ทีท่่าเรอืเจา้ฟ้า 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นเกาะกลางซฟู้ีด (7) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัถ า้เสอื ชือ่วดันัน้มขีอ้สันนิษฐานว่าเน่ืองจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู่ และภายในถ ้ายังปรากฏหนิ

ธรรมชาต ิ เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื ส่วนทีม่าของวัดน้ีน่าจะมาจากพระธุดงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกใน

การปฏบัิตธิรรม มาอาศัยอยู่ตามถ ้า และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ ้าเสอื)

ในเวลาต่อมา วัดแห่งน้ีเป็นทีรู่จั้กกันดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเด่นของวัดและชือ่เสยีงของ 



"หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้อาวาสวัดถ ้าเสอืทีม่ผูีเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยท่ัวไปของวัดถ ้าเสอืมลีักษณะ เป็น

สวนป่า เป็นโพรงถ ้า มเีพงิผาและแหล่งถ ้าธรรมชาต ิเชน่ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลกูธนู ถ ้าพระ เป็นตน้ ถ ้า

บางแห่งทีต่ัง้อยู่ใกลบ้รเิวณวัดยังสามารถใชเ้ป็นศูนยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหล่าอุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

 น าท่านเช็คเอา้ทสั์มภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู่ รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ึน้ชือ่ ทัง้ 

ขนมเตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ต่างๆ มากมาย 

 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นครวักระบีน่อ้ย (8) 

 

21.20 น. น าท่านสู่ สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ345 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชั่วโมง 15 นาท)ี  

22.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

07 – 09 มกราคม 2564 8,999 3,000 

08 – 10 มกราคม 2564 8,999 3,000 

09 – 11 มกราคม 2564 8,999 3,000 

13 – 15 มกราคม 2564 8,999 3,000 

15 – 17 มกราคม 2564 8,999 3,000 

16 – 18 มกราคม 2564 8,999 3,000 

21 – 23 มกราคม 2564 8,999 3,000 

22 – 24 มกราคม 2564 8,999 3,000 

23 – 25 มกราคม 2564 8,999 3,000 

27 – 29 มกราคม 2564 8,999 3,000 

29 – 31 มกราคม 2564 8,999 3,000 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,999 3,000 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2564 8,999 3,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 8,999 3,000 

04 – 06 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

06 – 08 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

11 – 13 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 9,999 3,000 



13 – 15 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

17 – 19 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

18 – 20 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

20 – 22 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

24 – 26 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

25 – 27 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

27 – 29 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

28 – 30 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

01 – 03 เมษายน 2564 8,999 3,000 

04 – 06 เมษายน 2564 

วนัจกัร ี

13,999 4,000 

08 – 10 เมษายน 2564 12,999 4,000 

09 – 11 เมษายน 2564 12,999 4,000 

14 – 16 เมษายน 2564 

วนัสงกรานต ์

14,999 5,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

วนัสงกรานต ์

14,999 5,000 

16 – 18 เมษายน 2564 

วนัสงกรานต ์

14,999 5,000 

21 – 23 เมษายน 2564 8,999 3,000 

22 – 24 เมษายน 2564 8,999 3,000 

23 – 25 เมษายน 2564 9,999 3,000 

24 – 26 เมษายน 2564 8,999 3,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2564 8,999 3,000 

05 – 07 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 

08 – 10 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

15 – 17 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

19 – 21 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 

22 – 24 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

23 – 25 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที ่14 

ธันวาคม 2563) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 ค่ารถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตยีงเสรมิเท่านัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

บนัไดขึ้นชั้นบน 



 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พรอ้ม

ส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือ

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจริง ไดแ้ก่ 

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 



2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

 

 

 


