บินด้วยสายการบิน ไทยไลออนแอร์ (SL) : ขึ้ นเครือ่ งทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
SL806
DMK (ดอนเมือง) – KBV(กระบี)่
09. 50– 11.15
SL811
KBV – (กระบี)่ DMK(ดอนเมือง)
16. 05– 17.30
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**รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 10 KG. ถือขึ้ นเครือ่ งบินได้น้ าํ หนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์โควิ ด -19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญ าตรับลูก ค้าที่ได้ร บั วัค ซีน ตามเกณฑ์ที่ร ฐั บาลหรือ
สาธารณสุข กําหนด/รับ รอง พร้อ มทัง้ แสดงเอกสารการได้ร บั การวัค ซีน และผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้ร บั การรับ รองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผูท้ ีเ่ ดินทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2
เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม
/ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม(ไม่นอ้ ยกว่า 14วัน) **ผูเ้ ดินทางต้องแนบหลักฐานการ
ฉีดวัคซี นกับทางบริษทั พร้อมหลักฐานการจอง**
DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สระมรกต – บ่อนํ้าผุด – นํ้าตกร้อน - วัดถํ้า
เสือ – ลานปูดํา – ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้ า
(-/L/-)
07.00 คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนือ่ งจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะ
ปิ ดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง*
09.50 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่
SL806 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
**ฟรีน้ าํ หนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 10 ก.ก. และถือขึ้ นเครือ่ งบินได้น้ าํ หนักไม่เกิน 7
ก.ก.**
**หากต้องการอัพทีน่ งได้
ั ่ ก่อนเดินทาง 72 ชัว่ โมง (มีค่าใช้จ่าย) **
11.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
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------------ หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------นําท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็ นสระนํา้ ธรรมชาติท่มี ีความสวยงาม มีลักษณะเป็ นบ่อหินปูน นํา้ ใส
สีเขียวมรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่ าเขา ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาประ-บางคราม นํา้ ในสระมรกต
สามารถเปลี่ยนสีไปได้ ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาจากธารนํา้ อุ่น ในผืนป่ าที่ราบตํ่า
ภาคใต้ เป็ นนํ้า พุ ร้อนลั กษณะเป็ นสระนํ้า ร้ อน 3 สระ ได้ แ ก่ สระแก้ ว สระมรกต และ สระนํ้า ผุ ด
อุณหภูมิของนํ้าอยู่ ท่ี 30-50 องศาเซลเซี ยส ส่วน บ่อนํ้าผุด ซึ่งเป็ นบ่ อนํ้าธรรมชาติ และเป็ นต้ น
กําเนิดของสระมรกต อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ 500 เมตร ซึ่งบ่อแห่ งนี้จะเป็ นนํา้ สีฟ้าอมนํา้ เงิน
เป็ นสระนํา้ แร่ธรรมชาติเนื่องจากมีแร่ ธาติท่ที บั ถมกันจํานวนมากเป็ นเวลานาน บ่อนํา้ ผุดจึงเป็ นแหล่ง
นํา้ แร่ เก่าแก่ และเกิดนํา้ ผุดขึ้นมาเป็ นระยะ สระมรกตถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่
และถือเป็ นหนึ่งใน UNSEEN ประเทศไทย นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสระมรกต และ นํา้ ตกร้ อนในทริป
เดียวกัน เนื่องจากว่าทั้งสองที่ต้ังอยู่ใกล้ ๆ กัน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางไปยัง นํ้าตกร้อน นับเป็ นหนึ่งในแหล่ งท่องเที่ยว UNSEEN THAILAND อีกแห่ ง
หนึ่งของจังหวัดกระบี่ ใกล้ ๆกับสระมรกต เป็ นอ่างอาบนํา้ ธรรมชาติกลางป่ ารองรับสายนํา้ ตกที่ไหล
หลั่นลงมาจากเนินเขา มีลักษณะเป็ นธารนํา้ พุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดินตามธรรมชาติ มีสารกํามะถัน
เจือจางเป็ นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ ในนํา้ พุร้อนประกอบไปด้ วยแร่ ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้
ผ่อน คลายเชื่อว่าสามารถบําบัดอาการไขข้ ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ การเดินทางก็
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จะต้ องเดินเท้ าเข้ าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวนํา้ ตก ผ่านเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่าง
ทางอาจพบกับหิ น รูป ร่ า งหน้ าตาประหลาดใต้ นํ้าอีกด้ วย นอกจากนี้ ยังมีมีบ่ อกักเก็บ นํ้า ร้ อนก่ อน
ทางเข้ านํา้ ตก นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่ นา้ํ เพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว มีอุณหภูมิประมาณ
40-50 องศา

นําท่านเดินทางสู่ ลานปูดํา หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดาํ " ตั้งอยู่ท่ที ่าเรือขนาบนํา้ จุด
ตรงนี้เป็ นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบนํา้ ภูเขาสองลูกที่ต้งั อย่างโดด
เด่ น ริ ม แม่ นํ้า กระบี่ และเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งกระบี่ ด้ ว ย ใกล้ ๆ กับ ประติ ม ากรรมปู ดํา จะมี
"อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจําถิ่นที่น่ี สาเหตุท่สี ร้ างอนุสาวรีย์เป็ นรูปปูดาํ และนกออก
เพราะทั้งสองสิ่งนี้ถอื เป็ นสัตว์ท่แี สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
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คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้ า บนถนนคงคา บริเวณท่าเทียบเรือเจ้ าฟ้ า แหล่งรวมของ
กิน นานาชนิ ดของตั วเมืองจังหวัดกระบี่ สถานที่ท่ีไม่ ว่า จะเป็ นนั กท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่ า งชาติ
รวมทั้งคนพื้นที่เองก็ยังนิยมมาหาของกินอร่อยๆ กันทุกคํ่าคืน
อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้ า
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั GLOW AO NANG จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า

DAY2 ดํานํ้าโปรแกรม 4 เกาะ (หมู่เกาะห้อง) – หมู่เกาะห้อง – ทะเลใน – เกาะผักเบี้ ย – เกาะลาดิง
– เกาะห้อง
(B/L/-)
เช้ า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
(ในกรณีทีโ่ รงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิน่ แทน)
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางดํานํา้ 4 เกาะ (หมู่เกาะห้ อง)
09.00 ออกเดินทางโดยเรือหางยาว นําท่านสู่ หมู่เกาะห้อง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี“ ป่ า
เกาะแห่งอันดามัน ”
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ออกเดินทางสู่ เกาะห้อง พาทุกท่านไปยัง ทะเลใน หรือลากูน หรือห้ อง อันเป็ นที่มาของเกาะห้ อง ชม
ทะเลสี เขียวทางเข้ าช่องทางเดียว ให้ ทุกท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางไปยัง เกาะผักเบี้ ย เกาะไร่ อยู่ตรงข้ ามกับเกาะไร่เป็ นเกาะที่มี ชายหาดสองด้ าน มีลักษณะ
เฉพาะตัว คือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็ นสีแดง นํา้ ทะเลใสบริสทุ ธิ์ ล้ อมรอบด้ วยเกาะยาวน้ อย เกาะยาวใหญ่
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลาดิง เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้ านหน้ าหาดมี
ปะการัง ให้ ทุก ท่านได้ เบ่นนํา้ ชมปะการังตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิ กนิก
นําท่านเดินทางไปยัง เกาะห้อง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเหลาบิเละ เป็ นเกาะที่มีทศั นียภาพ สวยงาม
มาก ล้ อมรอบด้ วยนํา้ ทะเลสีคราม มีกลั ปังหาและปะการังรอบเกาะ โดยมีจุดที่น่าสนใจได้ แก่ “อ่าวบิ
เละ” เป็ นอ่าวที่มีหาดทรายโค้ งเป็ นรูปนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด นํา้ ทะเลใส สีเขียวมรกต มีฝงู
ปลาเล็กๆ แหวกว่ายให้ เห็นอยู่ท่วั ไป ห่างจาก ชายหาดลงไปในทะเลมีกลั ปังหาและปะการังหลากชนิด
ชายทะเลเหมาะแก่การเล่นนํา้ ถือว่าเป็ นแหล่งพายเรือคายัคและ แหล่งดํานํา้ ดูปะการังนํา้ ตื้นที่
สวยงามจนได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 10 เกาะ ที่มีหาดน่าเที่ยวและสะอาดที่สดุ ในโลก
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อพาทุกท่านเดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : แพคเกจการดํานํา้ ชมความสวยงามของปะการัง ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่
เหมาะสม กรณีไม่สามารถดํานํา้ ได้ โดยไม่สามารถแจ้ งให้ ทราบได้ ล่วงหน้ า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
งดคืนเงินค่าใช้ จ่ายในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้ วทั้งหมด และอาจมี
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั GLOW AO NANG จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า
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DAY3 บ้านต้นไม้ คาเฟ่ - วัดถํ้าเสือ – แวะซื้ อของฝาก - ท่าอากาศยานกระบี่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้ า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ในกรณีทีโ่ รงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิน่ แทน)
นําท่านไปถ่ายรูปสุดชิล บ้านต้นไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI CAFE’ KRABI) แลนด์มาร์คอีกแห่ง
ของเมืองกระบี่ ภายในร้ านมีท่นี ่ังและมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ ที่น่ังมีหลายจุด ในห้ องแอร์ด้านบน ที่น่ัง
ริมสระนํา้ ที่น่ังในสวน ที่น่ังริมลําธาร ที่น่ังบนบ้ านต้ นไม้ แต่ละจุด ตกแต่งน่ารัก บรรยากาศน่า เป็ น
คาเฟ่ ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างลงตัว ราคาไม่แพง และยังมีอาหารให้ เลือกหลากหลายอีก
ด้ วย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ )

นําท่านไหว้ พระ กินลมชมวิว ณ วัดถํ้าเสือ เหตุท่ไี ด้ ช่ ือว่า ถํา้ เสือ เพราะว่าบริเวณถํา้ ด้ านหน้ าของทิว
เขาอ่าวลูกธนู หรือที่เรียกว่า เขาแก้ ว เคยมีเสือโคร่ งขนาดใหญ่ อาศัยอยู่และภายในถํา้ ยังปรากฏหิน
ธรรมชาติเป็ นรูปอุ้งเท้ าเสือ สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็ นสวนป่ า แวดล้ อมด้ วยต้ นไม้ ใหญ่อายุนับร้ อย
ปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และเนื่องจากมีเขาล้ อมอยู่ทุกด้ าน จึงมีถาํ้ เล็ก ถํา้ น้ อยอยู่มากมาย เช่น ถํา้ คนธรรพ์
ถํ้า ลอด ถํ้า ช้ า งแก้ ว ถํ้า ลู ก ธนู ถํ้า พระ เป็ นต้ น บริ เ วณนี้ นอกจากเป็ นที่ต้ั ง ของวั ด ยั ง เป็ นแหล่ ง
โบราณคดีท่สี าํ คัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการขุด
พบเครื่ องมือหิ น เศษภาชนะดิน เผา พระพิ มพ์ ดิบ เป็ นต้ น นอกจากนั้ น ยังมีเส้ นทางเดินป่ า และ
เส้ นทางขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา ไปตามบันไดสูง 1,272 ขั้นด้ วย
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พเิ ศษ ขนมจี นปั กษ์ใต้
ให้ ทุกท่านได้ แวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝาก ตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
16.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL811 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
**ฟรีน้ าํ หนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง 10 ก.ก. และถือขึ้ นเครือ่ งบินได้น้ าํ หนักไม่เกิน 7
ก.ก.**
**หากต้องการอัพทีน่ งได้
ั ่ ก่อนเดินทาง 72 ชัว่ โมง (มีค่าใช้จ่าย) **
17.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว

20– 2565 พฤษภาคม 22

5,999

2,500

23– 2565 พฤษภาคม 25

5,999

2,500

24– 2565 พฤษภาคม 26

5,999

2,500
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26– 2565 พฤษภาคม 28

5,999

2,500

– พฤษภาคม 3001 มิถุนายน 2565

5,999

2,500

07– 2565 มิถุนายน 09

5,999

2,500

– 1214 มิถุนายน 2565

5,999

2,500

13– 2565 มิถุนายน 25

5,999

2,500

15– 2565 มิถุนายน 17

5,999

2,500

18– 2565 มิถุนายน 20

5,999

2,500

23– 2565 มิถุนายน 25

5,999

2,500

27– 2565 มิถุนายน 29

5,999

2,500

01– 2565 กรกฎาคม 03

5,999

2,500

04– 2565 กรกฎาคม 06

5,999

2,500

06– 2565 กรกฎาคม 08

5,999

2,500

07– 2565 กรกฎาคม 09

5,999

2,500

19– 2565 กรกฎาคม 21

5,999

2,500

20– 2565 กรกฎาคม 22

5,999

2,500

24– 2565 กรกฎาคม 26

5,999

2,500

04– 2565 สิงหาคม 06

5,999

2,500

05– 2565 สิงหาคม 07

5,999

2,500

08– 2565 สิงหาคม 10

5,999

2,500

16– 2565 สิงหาคม 18

5,999

2,500

18– 2565 สิงหาคม 20

5,999

2,500

26– 2565 สิงหาคม 28

5,999

2,500

07– 2565 กันยายน 09

5,999

2,500
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12– 2565 กันยายน 14

5,999

2,500

16– 2565 กันยายน 18

5,999

2,500

22– 2565 กันยายน 24

5,999

2,500

26– 2565 กันยายน 28

5,999

2,500

28– 2565 กันยายน 30

5,999

2,500

03– 2565 ตุลาคม 05

5,999

2,500

06– 2565 ตุลาคม 08

5,999

2,500

08– 2565 ตุลาคม 10

5,999

2,500

18– 2565 ตุลาคม 20

5,999

2,500

26– 2565 ตุลาคม 28

5,999

2,500

29–2565 ตุลาคม 31

5,999

2,500

**ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่
มีทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**
**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ ด้**
ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท
- ถ้ า หากมี ผ้ ู เ ดิ น ทางตํ่า กว่ า 8 คน ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางหรื อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
- กรณี พ กั 3 ท่ า น/ห้อ ง ทางโรงแรมจะทํ า การเสริ มเตี ย งให้เ ท่ า นั้น การเสริ มเตีย งจะขึ้ น อยู่ กับ
นโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้ เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ ฟูกในการ
เสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 500 บาท
ต่อท่าน
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- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทีจ่ ํ าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงือ่ นไขและข้อจํ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่น การฉีดวัคซี น การ
ตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)
รวมถึง ค่ า ภาษี ส นามบิ น และค่ า ภาษี นํ้า มั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ วี ล แชร์
(WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
เป็ นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
- นํ้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และนํ้าหนักกระเป๋ าถือขึ้ น
เครื่ อ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่ เ กิ น 7 ก.ก. (เงื่อ นไขเป็ นไปตามที่ส ายการบิ น
กําหนด)
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ)
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้ อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็ น
เตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้ โรงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน
อ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ ทาง
บริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่ร้ จู ักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน
จําเป็ นต้ องชําระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ
กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่ งไม่รวมประกัน
สุขภาพ
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- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท
คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
-

-

ค่ามินิบาร์ในห้ องพัก(ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้ าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่เี พิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ค่ าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่ าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่ าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความต้ องการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้ บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ท่สี ายการ
บินเป็ นผู้กาํ หนด
ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท
เงือ่ นไขการจอง

- ชําระเต็มจํ านวน พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ ทาํ การยกเลิกการจอง
โดยอัตโนมัติหากไม่ได้ รับยอดเงินตามเวลาที่กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้ องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้ องทําจองเข้ ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่มี ีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี ่ังจํากัด
เงือ่ นไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่วี ัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้ จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจํา
ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้ จ่ายจําเป็ นอื่นๆ

UTR201442

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าํ ระแล้ วทั้งหมด
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ ความผิดของบริษัททัวร์ เช่ น มีนโยบายห้ ามการเข้ าออกของแต่ ละ
จังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพี
เรียดถัดไปให้ กบั ลูกค้ า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุก
กรณี
หมายเหตุ
- กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ า
ของสายการบิน ภั ยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้ ว ง คํา สั่งของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ และอื่น ๆ ที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้ องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอาํ นาจในการตัดสินใจหรือให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพี
เรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายการดําเนินการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีท่ีท่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่ น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน
หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออก
บัตรโดยสารให้ และท่านจําเป็ นต้ องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชั่วโมง โดย
ในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ ท่โี รงแรมและจําเป็ นต้ องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้ องการ
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- หลังจากท่านชําระค่ าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางให้ ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

**เมือ่ ท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่ อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

UTR201442

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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