
 

 

4 วนั 3 คืน ตรงั - กระบี่ 

 

 

บินไป กลบั ดอนเมือง – ตรงั // กระบี่ – สุวรรณภมู ิ

พฤษภาคม - ตลุาคม 2564 

ราคา 16,900 บาท 

ตรงั – ถ ำ้เลเขำกอบ – วงัเทพทำโร – ถ ำ้เขำชำ้งหำย - นัง่รถตุก๊ตุก๊หวักบ – กระบี ่– สระมรกต - น ำ้ตก

รอ้นคลองท่อม - ท่ำปอมคลองสองน ำ้ – ท่องทะเลกระบี ่4 เกำะ– ทะเลแหวก – ด ำน ำ้ชมปะกำรงั – ถ ำ้พระ

นำงหำดไร่เลย ์– ชมุชนบำ้นเกำะกลำง -ลำนปูด ำ – ววิเขำขนำบน ำ้ -อนุสำวรียน์กออก - วดัถ ำ้เสอื 

  ชอ้ปป้ิงของฝำกกระบีร่ำ้นจี้ออ 
   

ราคาทวัร ์16,900 บาท :  14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 ม.ิย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64  

  13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64  

  15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64  



 

 

4 วนั 3 คืน ตรงั - กระบี่ 
วนัแรก สุวรรณภมิู - ตรงั - ถ ้าเลเขากอบ - วงัเทพทาโร – ถ ้าเขาชา้งหาย - นัง่รถตุก๊ๆหวักบชมเมือง (พกัคา้ง 1 คืน) 

 

06.00 น. คณะพบเจำ้หนำ้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน สำยกำรบนิ Air Asia อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ณ สนำมบิน

ดอนเมอืง สมัภำระน ำ้หนกั 15 กก. ส ำหรบัโหลด และ ถอืขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

07.55 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืงตรงั โดย เทีย่วบนิ FD3241 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 1.20 ชัว่โมง)  

09.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิตรงั น ำท่ำนรบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนขึ้นรถตูป้รบัอำกำศ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่วงัเทพทำโร หรือ วงัมงักร 88 ตวั เป็นที่จดัแสดงงำนศิลปะจำกเศษไมแ้ละรำกไมเ้ทพทำโร  บนเนื้อที่

กว่ำ 25 ไร่  เป็นที่ต ัง้ของวงัมงักรงำนศิลปะที่นำยจรูญ  แกว้ละเอียด เนรมติน ำเอำเศษซำกไมแ้ละรำกไมเ้ทพทำโร หรือ 

ไมจ้วง มำสรำ้งเป็นมงักรหลำยขนำด  โดยกำรน ำซำกไมม้ำสรำ้งมงักรตัง้แต่ตวัแรกจนถึงตวัที่ 88 โดยมงักรตวัที่ 87 

เป็นมงักรแม่คือมงักรน ำ้ใหน้ ำ้กบัโลกมนุษย ์เพื่อไม่ใหเ้กิดภยัแลง้ ไม่ใหเ้กิดอุกภยั ส่วนมงักรตวัที่ 88 เป็นมงักรเพศผู ้

เป็นมงักรไมท้ี่สรำ้งที่ขึ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่ำได ้มงักรตวันี้ บ่งบอกถึงพลงัอ ำนำจของ

แผ่นดนิ อสิระใหท่้ำนไดเ้ก็บภำพและเดนิเลน่ภำยในวงัมงักรไดต้ำมอธัยำศยั 

 
 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรแลววิ เขำหวัแตก (รำ้นววิสวยแห่งหว้ยยอด) 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ถ ำ้เลเขำกอบ ตัง้อยู่ อ ำเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวธรรมชำติ ภำยในถ ำ้มหีินงอก

หนิยอ้ย ระยะทำง 4 กิโลเมตร ถ ำ้เลเขำกอบ  มทีำงน ำ้ใตด้ินไหลผ่ำน ตอ้งใชเ้รือล่องตำมล ำน ำ้เขำ้ไปขำ้งใน เพื่อชมหิน

งอกหินยอ้ยอ ันงดงำม ซึ่งย ังมีกำรก่อตัวของหินอยู่ภำยในถ ำ้ หนึ่ งในควำมอศัจรรย์ที่ได ้รบัใหเ้ป็น Unseen 

Thailand  คือ ในถ ำ้สุดทำ้ยซึ่งไม่สำมำรถ เดินชมไดเ้พรำะตอ้งล่องเรือชมถ ำ้โดยกำรนอนรำบไปกบัเรือเป็นระยะทำง

ประมำณ 800 เมตร แมจ้ะเป็นเพยีงระยะทำงส ัน้ เป็นช่วงแห่งกำรลุน้ระทกึ สรำ้งควำมตื่นเตน้และแอบหวำดเสยีวใหก้บั

นกัท่องเที่ยวไดไ้ม่นอ้ย นอกจำกนี้ภำยในถ ำ้แห่งนี้ ยงัมีโถงถ ำ้มำกมำยหลำยถ ำ้เช่น ถ ำ้คนธรรพ ์  ถ ำ้รำกไทร ถ ำ้

เจำ้สำว  ถ ำ้ลอด หรือ ถ ำ้มงักร นบัเป็นหนึ่งในอนัซนีทริปทีไ่ม่ควรพลำดหำกมำเยอืนจงัหวดัตรงั 



 

 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ถ ำ้เขำชำ้งหำย เป็นถ ำ้ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยแบบต่ำง ๆ ทีส่วยงำมสลบัซบัซอ้นอยู่เป็นจ ำนวนมำก ถ ำ้ลกึ

ประมำณ 500 เมตร ใชเ้วลำเดนิชมประมำณ 20 นำท ี มทีำงเดนิคอนกรีตพรอ้มทัง้ติดไฟตำมเสน้ทำงใหเ้ดินไดอ้ย่ำง

สะดวก เป็นถ ำ้ขนำดใหญ่ที่มคีวำมสูงจำกพื้นดนิ 150 เมตร ยำว 850 เมตรแห่งนี้ เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ทีอ่ยู่ไม่ไกลจำก

ตวัเมอืงตรงัมำกนกั ท ำใหก้ำรเดนิทำงไปเทีย่วถ ำ้ค่อนขำ้งสะดวกสบำยและไดร้บัควำมนิยม จำกคนในทอ้งถิน่และ

นกัท่องเทีย่วท ัว่ไปอยู่เสมอ แต่ละปีจะมผูีค้นเดินทำงเขำ้มำชมถ ำ้แห่งนี้จ ำนวนมำก เนื่องจำกเต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ย

สุดตระกำรตำมำกมำย ไดเ้วลำน ำท่ำนนัง่รถตุก๊ๆหวักบ เพือ่เที่ยวชมเมอืงตรงั น ำท่ำนนัง่รถเที่ยวชมเมอืงเก่ำทีม่อีำคำรชิ

โนโปรตกุีสใหไ้ดแ้วะถ่ำยรูปเก็บควำมน่ำประทบัใจ อสิระใหท่้ำนไดถ้่ำยรูปตำมอธัยำศยั 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร 
 

น าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัระดบั 4 Rua Ratchada Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

  

วนัท่ีสอง กระบี่ – น ้าตกรอ้นคลองท่อม – สระมรกต – ท่าปอมคลองสองน ้า (พกัคา้ง 2 คืนในกระบี่) 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สระมรกต สระน ำ้กลำงผืนป่ำที่รำบต ำ่ ที่มีสีเขียวมรกตสมชื่อ โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตัุรสั กวำ้ง

ประมำณ 25 เมตร ยำว 20 เมตร และมีระดบัควำมลกึรำว 1.5-2 เมตร ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่เพรำะครำบตะไคร่

เขยีว หำกแต่เป็นแบคทีเรียและสำหร่ำยในน ำ้ซึ่งจะท ำใหน้ ำ้มีสีต่ำงๆ แตกต่ำงกนั โดยอุณหภู มิของน ำ้จะอยู่ที่ 30-50 

องศำเซลเซยีส และนอกจำกนัน้สำยน ำ้แร่ใตด้ินทีม่อียู่บริเวณนี้ยงัท ำใหส้ำรแขวนลอยในน ำ้ตกตะกอน จงึท ำใหน้ ำ้มคีวำม

ใสมำกอีกดว้ย ซึ่งถำ้เรำเดินขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเห็นตน้น ำ้ที่ไหลเป็นสำยลงมำรวมกนัจนกลำยเป็นสระมรกตแห่งนี้  

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่น ำ้ตกรอ้นคลองท่อม เป็นน ำ้พรุอ้นแห่งหนึ่งในบรรดำน ำ้พรุอ้นอีกหลำยแห่งที่กระจดักระจำยอยู่

ในบริเวณนี้ น ำ้จะไม่รอ้นมำก มอีุณหภูมปิระมำณ 40-50 องศำเซลเซยีส เป็นน ำ้รอ้นที่ซมึขึ้นมำจำกผวิดินซึง่มป่ีำละเมำะ

ปกคลุมร่มรื่น สำยน ำ้ไหลไปรวมกนัตำมควำมลำดเอียงของพื้นที่ บำงช่วงมคีวนักรุ่นและครำบหนิปูนธรรมชำติพอกอยู่

เป็นชัน้หนำท ำใหเ้กิดทศันียภำพสวยงำมแปลกตำ โดยเฉพำะบริเวณที่ธำรน ำ้รอ้นไหลลงสู่คลองท่อมลดระดบัเกิดเป็น

ลกัษณะคลำ้ยชัน้น ำ้ตกเลก็ ๆ (หำกท่ำนตอ้งกำรเลน่น ำ้กรุณำเตรียมชดุเพือ่เปลีย่นดว้ย) 
 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรเรือนมรกต 



 

 

 
 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำปอม เป็นชื่อของคลองสำยส ัน้ๆ ยำวประมำณ 5 กิโลเมตร ใน ต.เขำครำม อ.เมอืง จ.กระบี่ มตีน้น ำ้

เป็นน ำ้ผุด บนเขำช่องพระแกว้ ปลำยทำงของคลองนี้จะออกสู่ทะเลอนัดำมนั ในยำมทีน่ ำ้ทะเลลง น ำ้จืดจำกคลองจะไหล

ลงสู่ทะเล เป็นคลองน ำ้จืด น ำ้ในคลองจะใสรำวกระจก มสีเีขยีวอมฟ้ำ แต่ในยำมที่น ำ้ทะเลขึ้น น ำ้ทะเลจะไหลเขำ้มำใน

คลอง ท ำใหค้ลองเป็นน ำ้เค็ม และน ำ้กร่อย น ำ้จะขุ่น ปลำทะเลจะเขำ้มำหำอำหำรในคลอง และว่ำยกลบัออกไปอกีครัง้ใน

ตอนที่น ำ้ทะเลลง จำกกำรที่น ำ้ทะเลขึ้นและลง ท ำใหท่้ำปอม เป็นทัง้คลองน ำ้จืด และ คลองน ำ้เค็ม จึงเป็นที่มำของค ำว่ำ 

“ท่ำปอม คลองสองน ำ้” 
 

 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร 
 

น าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ดุสิต ดีทู อา่วนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า **** (คืนท่ี 2) 
 

วนัท่ีสาม  เที่ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ด าน ้าดูปะการงั – พกัผ่อนแบบชิลล ์ๆ   

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

08.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรือหำดนพรตัน ์(Join Tour) 

09.00 น. ออกเดนิทำงออกจำกท่ำเรือ ไปยงัเกำะไก่ ที่มภีูเขำหนิรูปไก่เป็นสญัลกัษณ์ตัง้ตระงำ่นอวดนกัท่องเที่ยว สนุกกบักำรเล่น

น ำ้หรือด ำน ำ้ชมควำมงำมของปะกำรงั 



 

 

10.00 น. ชมทะเลแหวก ควำมอศัจรรยข์องธรรมชำต ิเมือ่น ำ้ทะเลแหวกเป็นสองฝัง่ สำมำรถเดนิจำกเกำะทบั ไปยงัเกำะใกลเ้คียง

ไดเ้มือ่น ำ้ลงเต็มที ่สมัผสัธรรมชำตขิอง 3 เกำะ เกำะไก่ เกำะทบั เกำะหมอ้ ทีแ่หวกถงึกนั 

 
 

12.00 น. แวะชมเกำะปอดะ พบกบัหำดทรำยขำวสะอำดสำมำรถเหน็แท่งเขำตัง้ตระหงำ่นอยู่กลำงทะเล ณ จดุ นี้สำมำรถเลน่น ำ้

หรอืเลอืกทีจ่ะพกัผ่อนตำมอธัยำศยั  
 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเกำะ แบบปิกนิก 
 

13.30 น.  ขำกลบัแวะถ ำ้พระนำงที่หำดไร่เลย ์ซมึซบับรรยำกำศอนัสวยงำมพรอ้มเก็บภำพควำมประทบัใจ 

16.00 น. ถงึท่ำเรือหำดนพรตัน ์ 

 น ำท่ำนกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร 
 

น าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ดุสิต ดีทู อา่วนาง กระบี่ หรือเทียบเท่า**** (คืนท่ี 3) 
  

 

วนัท่ีสี่ ชุมชนท่องเที่ยวบา้นเกาะกลาง - อนุสาวรียน์กออก - ลานปูด า - เขาขนาบน ้า - วดัถ ้าเสอื - ชอ้ปป้ิงจี้ออ - สุวรรณภมิู 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนนัง่เรือหำงยำวสู่ชุมชนบำ้นเกำะกลำง ต ำบลคลองประสงค ์เกำะใหญ่กลำงแม่น ำ้กระบี่ แหล่งท่องเที่ยววถิีชุมชน

ใกลต้วัเมอืงกระบทีี่ยงัคงควำมสมบูรณ์ของวถิชีีวติ ภูมปิญัญำทอ้งถิ่น กบัธรรมชำติบริสุทธ์ิของป่ำโกงกำงและทวิทศัน์

ของแม่น ำ้กระบี่ที่สวยงำม มรีำ้นอำหำรทะเลสดบนแพกระชงัใหน้กัท่องเที่ยวไดอ้ิ่มอร่อย น ำท่ำนนัง่เรือเที่ยวชมรอบเกำะ 

พรอ้มเยี่ยมชมผลติภณัฑ ์OTOP ของชมุชนเกำะกลำง  

 



 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรมะหญงิ ซฟีู๊ ด 
 

บ่ำย น ำท่ำนกลบัสู่เมอืงกระบี ่น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปกบัลำนปูด ำ หรือชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรคือ "อนุสำวรียปู์ด ำ" ตัง้อยู่

ที่ท่ำเรือขนำบน ำ้ จุดตรงนี้ เป็นจุดชมววิชัน้ดีของเมอืงกระบี่ เพรำะสำมำรถมองเห็นเขำขนำบน ำ้ ภูเขำสองลูกที่ต ัง้อย่ำง

โดดเด่นริมแม่น ำ้กระบี่ และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกระบี่ดว้ย ใกล ้ๆ กบัประติมำกรรมปูด ำ จะม ี"อนุสำวรียน์กออก" 

หรือนกอินทรี นกประจ ำถิ่นที่นี่ สำเหตุที่สรำ้งอนุสำวรียเ์ป็นรูปปูด ำและนกออกเพรำะทัง้สองสิ่งนี้ถือเป็นสตัวท์ี่แสดงถึง

ควำมอุดมสมบูรณ์ของเมอืงกระบี่ น ำท่ำนเดินทำงสู่วดัถ ำ้เสอื ชื่อวดันี้มขีอ้สนันิษฐำนว่ำเนื่องจำกในอดีตเคยมเีสอือำศยั

อยู่ และภำยในถ ำ้ยงัปรำกฏหินธรรมชำติ เป็นรูปแบบของอุง้เทำ้เสอื ส่วนที่มำของวดันี้ น่ำจะมำจำกพระธุดงคท์ี่เดินทำง

จำริกไปเพือ่หำสถำนทีว่เิวกในกำรปฏบิตัธิรรม มำอำศยัอยู่ตำมถ ำ้และมชีำวบำ้นทีศ่รทัธำตำมมำกรำบไหวเ้ป็นจ ำนวนมำก 

จนกลำยเป็นวดั (วดัถ ำ้เสอื)ในเวลำต่อมำ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่รำ้นของฝำกกระบี่รำ้นจี้ออ ใหท่้ำนไดเ้ลอืกซื้อ

ของฝำกตำมอธัยำศยั  

 
 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 

19.30 น. น ำท่ำนสู่สนำมบนิเพือ่เช็คอนิ 

21.20 น. ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิไทยเวยีตเจท เทีย่วบนิ VZ345 (ใชเ้วลำบนิ 1.20 ชัว่โมง)    

22.45 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 วนั 3 คืน ตรงั – กระบี่ 
ราคาทวัร ์16,900 บาท :  14-17 พ.ค. 64 / 28-31 พ.ค.64 / 18-21 ม.ิย. 64 / 9-12 ก.ค.64 / 23-26 ก.ค. 64  

  13-16 ส.ค. 64 / 27-30 ส.ค. 64 / 10-13 ก.ย. 64 / 24-27 ก.ย. 64/ 8-11 ตค. 64  

  15-18 ต.ค. 64 / 22-25 ต.ค. 64  

อตัรำค่ำบรกิำร   พ.ค. – ต.ค. 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่ำนต่อหอ้ง หรอื เดก็อำยุมำกกว่ำ 11 ปีบรบิูรณ์ พกั 2 ท่ำน

ต่อหอ้ง หรอืพกั 3 ท่ำนต่อหอ้ง 

16,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่ำนละ 4,000 

รำคำเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (2-11 ปี) ไม่เสรมิเตยีง ท่ำนละ 12,900 

ไม่เอำตัว๋เครื่องบนิหกัคืนเงนิให ้ 2,500 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงทีส่ำยกำรบนิประกำศปรบั 

และทีม่เีอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564) ** 

ขอ้แนะน ำและแจง้เพือ่ทรำบ 

▪ ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณำแจง้ลว่งหนำ้เพือ่ตรวจสอบกบัทำงโรงแรม 

▪ กรณีเดนิทำงเป็นตัว๋กรุป๊ หำกออกตัว๋แลว้ ไม่สำมำรถขอคืนเงนิได ้และไม่สำมำรถเปลีย่นวนัเดินทำงได ้

▪ กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลดท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 15 กก. , กระเป๋ำถอืขึ้นเครื่อง น ำ้หนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร) อตัรำนี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเทีย่วโดย ไทยเวยีตเจท (กระเป๋ำเดนิทำง นน. ไม่เกิน 15 กก./ท่ำน) 

▪ ค่ำภำษสีนำมบนิ,ค่ำภำษีน ำ้มนั,ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

▪ ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บำท  

▪ ค่ำทีพ่กัตลอดกำรเดนิทำง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่ำอำหำรทกุมื้อตำมระบ,ุ ค่ำพำหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่ำงน ำเทีย่ว, ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ 

▪ น ำ้ดื่มบริกำรบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่ำน/วนั 

▪ เจำ้หนำ้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

▪ ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรำนี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวัอำท ิค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่ำเคร่ืองดื่มมนิิบำร ์และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

▪ ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 



 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 30 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรเดนิทำงหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ,  

วซี่ำและค่ำด ำเนินกำร (ถำ้ม)ี, ค่ำโรงแรม, ค่ำตัว๋รถไฟ โดยจะมรีำยละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคำ้ไดร้บัทรำบ  

(หมำยเหต:ุ ช่วง Peak season สำยกำรบนิใหม้ดัจ ำลว่งหนำ้ 2-3 เดอืน ก่อนกำรเดนิทำง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 15-29 วนัก่อนกำรเดนิทำง หกัค่ำทวัร ์50% + ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง   

- แจง้ยกเลกิเดนิทำง 0-14 วนัก่อนกำรเดินทำง ยดึค่ำทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทำงทีไ่ม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรปลอม หกัค่ำใชจ้่ำย 100%  

 

หมายเหต ุ: 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้  

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั อำท ิกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ  กำรนดั

หยุดงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจรำจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ   ท ัง้นี้จะค ำนึงและรกัษำผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทำงไวใ้หไ้ดม้ำกทีสุ่ด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบั หำกท่ำนตอ้งกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ ค่ำใชจ้่ำย

ส่วนต่ำงที่สำยกำรบนิเรียกเก็บโดยสำยกำรบนิ เป็นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

กำรเดินทำง ถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เคร่ืองบนิสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนัน้) 

▪ ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัรน์ ัน้ๆ 

ยนืยนักำรเดนิทำง แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำน แลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่

สำมำรถรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิภำยในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีควำมแตกต่ำงกนั ซึ่ง

อำจจะท ำใหท่้ำนไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณำงดน ำของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเลก็ทีจ่ะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนำด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หำ้มน ำตดิตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเดด็ขำด 



 

 

▪ วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อำท ิครีม โลช ัน่ น ำ้หอม ยำสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลำ้ เป็นตน้ จะถูกท ำกำรตรวจอย่ำงละเอยีดอกีครัง้ โดย

จะอนุญำตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงต่อ

เจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรือนระหว่ำงประเทศ ( ICAO ) 

▪ หำกท่ำนซื้อสนิคำ้ปลอดภำษจีำกสนำมบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทำง เทีย่วบนิ จงึสำมำรถน ำขึ้นเครื่องได ้และหำ้มมร่ีองรอย

กำรเปิดปำกถงุโดยเดด็ขำด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส ำหรบัน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (ส ำหรบัผูโ้ดยสำรช ัน้ประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้หำก 

น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำงเกินกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

▪ ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 

ส ำหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส ำหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

▪ ในบำงรำยกำรทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำมำตรำฐำนได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั

ขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภำระ ควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ำ้หนกัส่วนทีเ่กิน 

▪ กระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญ่เกินไป ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีำทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพรำะหำกเกิดกำรสูญหำย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋ำใบเลก็ (Hand Carry) เกิดกำรสูญหำย บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบชดเชยค่ำเสยีหำยใหท่้ำนได ้ดงันัน้ท่ำนตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์การส ารองที่นัง่  

4 วนั 3 คืน ตรงั - กระบี่ 
ราคาทวัร ์16,900 บาท :  14-17 พ.ค. 64   28-31 พ.ค.64   18-21 มิ.ย. 64  

 9-12 ก.ค.64   23-26 ก.ค. 64   13-16 ส.ค. 64  

 27-30 ส.ค. 64   10-13 ก.ย. 64    24-27 ก.ย. 64 

 8-11 ตค. 64   15-18 ต.ค. 64    22-25 ต.ค. 64  

 

ล ำดบัที ่ ชื่อ – สกุล (ภำษำองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

อำหำร 

(หำกแพอ้ำหำร โปรด

ระบุ) 

     

     

     

     

     

     

 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทมื์อถอื.............................................. 

 

กรุณาสง่ หนา้บตัรประชาชนมาที่ Line ID : @holidaytour หรอื อเีมล ์admin@holidaytourcenter.com 

 

 


