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No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ช่นั กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่11/07146

Tel : 096-7878-294 / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7
www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม.

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงมกราคม-พฤษภาคม2564
 นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย
 โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของ จังหวัดกระบี่
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพระนาง หาดร่เลย์ ที่สวยงาม
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ ทะเลแหวก UNSEEN IN THAILAND
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
 นำคณะชมความสวยงามของ เกาะห้อง มรดกที่สวยงามแห่งทะเลอันดามัน
 นำคณะเที่ยวชมความสวยงามของทะเลใน ลากูนสีมรกตที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินบนเรือยอร์ชหรู!
 กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร
้ อให้ท่านมาสัมผัส

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG
เดือนมกราคม
09-11ม.ค./16-18ม.ค./23-25ม.ค./30ม.ค.-01ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 06-08ก.พ./ตรุษจีน12-14 ก.พ./20-22ก.พ./26-28กพ
เดือนมีนาคม
06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค.
เดือนเมษายน
03-05/04-06/สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15
เดือนเมษายน
14-16เม.ย./17-19เม.ย./24-26เม.ย.
เดือนพฤษภาคม แรงงาน 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31พ.ค.
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วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ-กระบี-่ เขาขนาบน้ำ-ล่องเรือยอร์ช+เล่นน้ำชมปะการัง
ชมบรรยากาศ SUNSETอาทิตย์ตกทีส่ วยงามกลางทะเล
06.00 น.
08.10 น.
09.30 น.

เที่ยง
บ่าย
14.00น.

18.00

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศชั้น 4 เคาท์ เตอร์ ไทยสไมล์
เดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile เทีย่ วบินที่ WE2241 *เสิ ร์ฟของว่างเครื่ องดื่มบริ การ
เดินทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ เมื องท่องเที่ ยวทางทะเล
ยอดนิยม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่
กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่ าชายเลน มี ส ถานที่ ท่องเที่ ยวต่ าง ๆ ที่ มี
ความงดงามมากมายชวนให้ ห ลงใหลไม่ ว่าจะเป็ นหาดทรายที่ ข าว
ละเอียด น้ าทะเล ใสสี ฟ้าคราม และหมู่ปะการั งอันงดงาม ไม่เพี ยงแต่
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล แต่ บ นฝั่ ง นั้ น ยัง มี ที่ เที่ ย วธรรมชาติ สุ ด
Unseen อีกหลายแห่ง ทาให้นกั ท่องเที่ยวมากมาย นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั อิสระตามอัธยาศัยบริ เวณโรงแรม
 อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารมื้อเที่ยง)
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรื อยอร์ชโยรถตูป้ รับอากาศ เปลี่ยนแป็ นชุดว่ายน้ าเพื่อลงเรื อยอร์ช และเล่นน้ า
นาสมาชิกล่อง เรื อยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเรื อกระบี่มาริ น่า ชมความสวยงามของปากน้ ากระบี่ป่าโกงกาง
อนุสาวรี ยป์ ูดา และ เขาขนาบน้ าสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ เก็บภาพสวยๆเก๋ ๆ
จากหน้าเรื อที่รับรองว่าคุณจะไม่สามารถหาได้จากที่ ไหน บนชั้นสองของเรื อ
เราพร้อมเสริ ฟเครื่ องดื่ม และของว่างให้บริ การฟรี ตลอดเส้นทาง มุ่งหน้าสู่ ทอ้ ง
ทะเลอัน ดามัน ชมทิ ว ทัศ น์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรื อ
สาราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่ เลย์ หาดไร่ เลย์ ตั้งอยู่ในตาบลอ่าวนาง อาเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ เป็ นหาดทรายสี ขาวละเอียดริ มโตรกผา ซึ่ ง หาดไร่ เลย์ เป็ น
ที่รู้จกั ดี ในหมู่นกั ท่องเที่ยว โดยเฉพาะผูท้ ี่ชื่นชอบกิจกรรมปี นหน้าผา และ หาด
ไร่ เลย์ แบ่งออกเป็ น หาดไร่ เลย์ตะวันออก (หาดน้ าเมา) และ หาดไร่ เลย์ตะวันตกซึ่งเป็ นหาดที่ได้รับควมนิยม เนื่องจาก
น้ าทะเลใส หาดทรายสวย และยังเป็ นจุดชม พระอาทิ ตย์ ตกที่ ส วยงาม อีก ด้วย โดยหากไร่ เลย์
ตะวันออกและตกมีโขดหิ นคัน่ ระหว่างหาดทั้งสอง บริ เวณที่นิยมปี นผาคือบริ เวณ ไร่ เลย์ตะวันออก
อ่าวต้นไทร และเขาแถวถ้ าพระนางใน
นาสมาชิกดาน้ าตื้น ชมโลกใต้ทะเล ณ จุดดาน้ าดาน้ ากลางทะเล พร้อมบริ การอุปกรณ์ดาน้ า
17.30 เรื อสาราญล่องกลับจากอ่าวไร่ เลย์ ท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโร
แมนติก เรื อจะบรรเลงดนตรี เบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
 เสริ ฟไก่ สะเต๊ะ ผัดไทย ผลไม้และของหวานพร้อมให้บริ การท่านอย่างจุใจ นอกจากนี้ เรายังมี บาร์ ค๊อกเทล และ
เครื่ องดื่มแอลกฮอล์จาหน่ายบนเรื อ จากนั้นเดินทางกลับสู่ ฝั่ง นาท่านกลับสู่โรงแรมที่พกั

พักที่: centara grand beach resort & villa Krabi / Amari vogue krabi /
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วันทีส่ องของการเดินทาง(2) เรือเร็วSPEEDBOAT-ถ้ำพระนาง-หาดไร่เลย์-ทะเลแหวกUNSEEN
เกาะไก่-เกาะทับ-เกาะหม้อ-เกาะสี-่ ดำน้ำชมปะการัง-เกาะปอดะ
เช้า

11.00 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั / พร้อมกันที่ลอบบี้โรงแรม ออกเดินทางสู่ท่าเรื อโดยรถตู้
นาสมาชิ กทุกท่านลงเรื อ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้ อชูชีพ เดินทางมุ่ง
หน้าท่ องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ) บนเรื อบริ การ น้ าดื่ ม
เย็นๆตลอดการเดินทาง นาท่านสู่ หาดถ้ าพระนาง ชายหาดที่สวยงาม
ระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม หาดถ้ าพระนาง คือ 1
ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเทียวทางทะเลของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ ตอ้ ง เดิน
ลึกเข้าไปจนสุ ดชายหาด อันเป็ นที่ต้ งั ของถ้ าพระนาง เป็ นที่สถิตของพระ
นางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรื อแถบนี้ เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ ามอง
ออกมาจะเห็ น ปากโพรงถ้ า มี หิน ย้อยลงมาเป็ นฉากระย้า
สวยงาม มีทอ้ งทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรี ยงรายในยาม
พระอาทิตย์ตก จะเป็ นมุมมองสวยงามแปลกตาน่าทึ่งที่สุด
แห่งหนึ่ ง นาท่านเที่ยวชม หาดไร่ เลย์ เป็ นหาดทรายสี ขาว
ละเอี ย ดริ ม โตรกผา ซึ่ ง หาดไร่ เลย์ เป็ นที่ รู้ จัก ดี ในหมู่
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผูท้ ี่ชื่นชอบ กิจกรรมปี นหน้าผา นาท่านเที่ยวชม หาดไร่ เลย์ตะวันออก (หาดน้ าเมา) บริ เวณที่
นิ ยมปี นผาคือ บริ เวณ ไร่ เลย์ตะวันออก อ่ าวต้นไทร และเขาแถวถ้ าพระนางใน ชมนัก ปี นผาที่ ม าจากทั่วโลก ที่ ม า
ทดสอบความสวยงามของหน้าผาหิ น ปู น แห่ งนี้ น าท่ าน ชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ทะเลแหวก อี ก หนึ่ ง
สถานที่ ท่ องเที่ ย ว Unseen Thailand ที่ เราสามารถเดิ นเหยีย บ
ทรายขาวละเอียด จากเกาะหนึ่ งไปยังอีกเกาะหนึ่ งได้เวลาน้ า
ลด ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่
เกาะหม้อ เกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ เป็ น3 เกาะเด่ นที่ อยู่ใน หมู่
เกาะปอดะ ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้ๆกัน มีสันฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทราย
มาพบกันที่ จุดนี้ จึงทาให้เกิ ดเป็ น แนวสันทราย เชื่ อมเกาะทั้ง
สามเกาะนี้ ให้ถึงกัน สันทรายนี้ จะจมหายไปเมื่อน้ าขึ้นสู ง เมื่อ
น้ าลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ข้ ึนมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็ นสามส่ วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่
น้ าทะเลลดต่าสุด แต่ถึงแม้วา่ สันทรายจะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่นได้ หาดทรายของทะเลแหวกขาวสะอาดน่าเล่นน้ า
ถ่ายรู ป เกาะไก่ เกาะหิ นปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็ นเขารู ปร่ าง เหมือนหัวไก่ เกาะไก่ หรื อที่เรี ยกอีก
ชื่อ ว่า เกาะด้ามขวาน นั้น เป็ นเกาะรู ปร่ างประหลาดที่ต้ งั อยู่ ตาบล
อ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่ชื่อเกาะนั้นหลากหลาย
มากมาย ก็เพราะชะง่อนผาที่ยื่นออกมาทางด้านใต้นั่นเองค่ะ คนที่
ได้พบเจอก็จะเกิดจินตนาการต่างๆ กันไป บางคนก็เห็นเกาะคล้าย
กับส่ วนหัวของไก่ บา้ ง หรื อเห็ นเป็ นด้ามขวานที่ วางตั้งอยู่บา้ ง แต่
ชาวต่างชาติน้ นั ก็กลับเห็นเป็ นป็ อบอาย ตัวการ์ตูนดังที่เรารู ้จกั กันดี หนึ่งในเกาะสวยๆทะเลกระบี่ ที่เราต้องห้ามพลาด
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เที่ยง

11.15 น.นาท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหิ นปูนกลางทะเล ให้ทุกท่านได้เล่นน้ า ดาน้ าชมปะการัง
ที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสื อที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีให้ท่านชมมากมายบริ เวณนี้ *
การดาน้ าชมปะการังต้องดูสถาการณ์แต่ละวัน อยูท่ ี่ระดับน้ าขึ้น-ลง เพื่อความปลอดภัย
นาท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เป็ นเกาะเอกชนที่ยงั คงความ
งดงาม เป็ นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่ เกาะปอดะ มีชายหาดล้อมรอบ
ทั้งสามด้านยกเว้นทางด้านทิศตะวันตกซึ่ งเป็ นด้านที่รับคลื่นด้านนี้ เป็ นหน้าผาหิ น
สู ง ชันชาดหาด ด้านหน้าเกาะหาดทรายที่ขาวละเอี ยด น้ าทะเลใสถึ งแม้จะอยู่ไม่
ไกลจากฝั่ ง นักท่องเที่ยว นิ ยม แวะ ขึ้นเกาะเพื่อไปพักผ่อนเดินเล่น ชาดหาดและ
เล่นน้ า ถึงแม้เกาะนี้จะเป็ นเกาะเอกชนแต่เป็ นเอกชนใจดีไม่เก็บค่าธรรมเนี ยมค่าขึ้น
เกาะ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ข้ ึน ไปเที่ยวจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาด เกาะปอดะ
เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด นุ่มเท้า น้ าทะเลสี ฟ้าใส เหมาะกับการมาเที่ยว พักผ่อน และเล่นน้ า
 บริ การอาหารมื้อกลางวันแบบบุฟเฟต์บนกะปอดะ ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสี ยงคลื่นและสาย
ลมที่พดั ให้ทุกท่านได้ผอ่ นคลาย หลังอาหาร..เล่นน้ าตามอัธยาศัย กลับที่พกั ริ มทะเลอ่าวนางหรื อที่ท่านเลือกไว้
 อาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการพักผ่อน (ไม่รวมอาหาร)

ค่า
พักที่: centara grand beach resort & villa Krabi / Amari vogue krabi /
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) มหัศจรรย์ เกาะห้อง-ทะเลใน(ลากูน)-เกาะผักเบีย้ เกาะไร่-หาดทราย
วิวเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่-เกาะลาดิง-เล่นน้ำ ดูปลา ดำน้ำชมปะการัง
เช้า บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นาสมาชิกเดินทางสู่ท่าเรื อ
นาสมาชิกทุกท่านลงเรื อ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้ อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะห้อง ท่อง
ทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) บนเรื อบริ การ น้ าดื่มเย็นๆตลอดการเดินทาง
เดินทางถึงเกาะห้อง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่ งชาติธารโบกขรณี เกาะห้อง เรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า
เกาะเหลาบิเละ เป็ นเกาะที่มีทศั นี ยภาพ สวยงามมาก ล้อมรอบด้วยน้ าทะเลสี คราม มีกลั ปั งหา
และปะการั ง รอบเกาะ โดยมี จุด ที่ น่ า สนใจได้แ ก่ “
อ่าวบิเละ ” เป็ นอ่าวที่มี หาดทรายโค้งเป็ นรู ปนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด
น้ าทะเลใส สี เขี ยวมรกต มี ฝูงปลาเล็ก ๆ แหวกว่ายให้เห็ นอยู่ ท ั่วไป ห่ างจาก
ชายหาดลงไปในทะเลมีกลั ปั งหา และปะการังหลากชนิ ด ชายทะเลเหมาะแก่
การเล่น น้ า ถือว่าเป็ นแหล่งพายเรื อคายัคและ แหล่ง ดาน้ า ดู ปะการังน้ าตื้ นที่
สวยงาม นาท่านชม ทะเลใน (Lagoon) UNSEEN น้ าทะเลสี เขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มี ทางเข้าทางเดียวที่
มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ าขึ้น เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

10.30 น.

นาท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสี สันได้อย่าง ลงตัว งดงามด้วย
บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
11.00 น. นาท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่ าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่ วนตัว เชิญทุกท่านดา
น้ าดูปะการังหน้าหาด หรื อจะพักผ่อนเล่นน้ าตามอัธยาศัย
12.00 น. นาท่ านขึ้ นเกาะห้อง ขึ้ นอยู่กับ แห่ งชาติ ธารโบกขรณี เกาะ
น้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่ อว่า เป็ นป่ าเกาะแห่ ง
อันดามัน และที่เกาะนี้ ยงั ได้รับ รางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว
จาก ท ท ท .ด้ ว ย  บ ริ การ อาห ารก ล างวั น แบ บ บุ ฟ
เฟ่ ต์ ท่ ามกลางบรรยากาศใต้ทิ วสน สบายๆ ด้วยเสี ยงคลื่ น
และสายลมที่พดั ให้ทุกท่านได้ผอ่ นคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ าตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรื อโดยสวัสดิภาพ รถตูน้ าท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั จากนั้นนาท่านออกเดินทางส่ สนามบิน
19.25 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile เที่ยวบินที่ WE250
20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
***กรณี ท่านจองล่าช้า ไฟล์ทเต็ม เราจะเปลี่ยนเวลากลับเป็ นไฟล์ทใกล้คียง(ถ้ามี) จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณา***


UNSEEN KRABI 3 DAYS 
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PACKAGE TOUR ทะเลกระบี+
่ เกาะห้อง+เรือยอร์ช3วัน(พักกระบี2่ คืน)
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการจองตัว
๋
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวตั๋วและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์*
วันออกเดินทาง
มกราคม-พฤษภคม2564
เดือนมกราคม
09-11ม.ค./16-18ม.ค.
23-25ม.ค./30ม.ค.-01ก.พ.

เดือนกุมภาพันธ์

06-08ก.พ.
ตรุษจีน-วาเลนไทน์
12-14 ก.พ.
20-22ก.พ.
หยุดมาฆบูชา 26-28 ก.พ

เดือนมีนาคม
06-08มี.ค./13-15มี.ค.
20-22มี.ค./27-29มี.ค.

เดือนเมษายน

หยุดวันจักรี 03-05/04-06เมย
สงกรานต์ 10-12/11-13 เม.ย.
12-14/13-15/14-16 เม.ย.
17-19 เม.ย./24-26เม.ย.

เดือนพฤษภาคม
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค.
08-10พ.ค.
15-17พ.ค./22-24พ.ค.

พักโรงแรม
พักโรงแรม
พักโรงแรม
4ดาว****
5ดาว*****
3ดาว***
เซนธารา แกรนด์
รร ศรีซาวารา รร ดุสิต D2
รร บลูโซเทล
(หาดอ่าวนาง)
คาซ่า
รร ดีวาน่าพลาซ่า
หรือใกล้เคียง กระบี่ ลาพลาญ่า
อมารี โวค

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง
จ่ายเพิ่ม

(ในเมือง)


(หาดอ่าวนาง)


(หาดทับแขก)


9,800

10,800

14,900

สอบถาม

9,800

10,800

14,900

สอบถาม

12,800

13,800

17,900

สอบถาม

9,800
14,800

10,800
16,800

14,900
20,900

สอบถาม
สอบถาม

9,800

10,800

14,900

สอบถาม

14,800

16,800

20,900

สอบถาม

14,800

16,800

20,900

สอบถาม

12,800

13,800

17,900

สอบถาม

12,800

13,800

17,900

สอบถาม

9,800

10,800

14,900

สอบถาม

***พิเศษ แพ็คเก็จทัวร์นี้ ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน
ตามความสะดวกของท่าน...กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่***
***หากท่านสำรองล่าช้า ตั๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่นั่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ***
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสดทั้งหมด เมื่อท่านจองแพ็คเก็จทัวร์
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ
้ งรอ**
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได้ตลอด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
• ค่าตั๋วเครือ
่ งบินโดยการบินไทยสไมล์ (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่าเรือSPEEDBOAT ท่องทะเลกระบี่ เกาะห ้อง เทีย่ วเกาะต่างๆ และเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกทะเลกระบี่
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

• ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ 5มือ
้ ดังระบุในรายการทัวร์
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ าการจอง ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุใน
ระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอก
• ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าอาหารบางมือ
้ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ400บาท
• ค่าธรรมเนียมอุทยานเฉพาะชาวต่างชาติ400บาท
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับสาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกาหนดไว ้

เงื่อนไขการชาระเงิน
ชำระงวดแรกทั้ ง หมด ก่อนการเดิ นทาง พร้อ มส่งหน้าบี ต รประชาชน หรือ หน้าหนัง สือเดิ นทาง
Passport และถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

• กรุ ณ าจองล่ ว งหน้ าพร้ อ ม

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• เมื่อ ท่านได ้ชาระเงิน มัด จาหรือ ทั ง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสารอง
ยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครือ
่ งบินที่ใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือ เลื่อนวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อ นหรือเลือ
่ นวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษั ท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน
• โปรแกรมการท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลง หรือตัดออกได ้ตามความเหมะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสถานการณ์ระหว่าง
การเดินทาง สภาพภูมอ
ิ ากาศไม่เอือ
้ อานวย /การจราจรติดขัดจนเป็ นเหตุทาให ้เสียเวลาในการท่องเทีย
่ วโปรแกรมอืน
่ / ปิ ดถนน / ฝนตกหนัก /น้ าท่วม /
หิมะตกหนักปิ ดผิวทางการจราจร/ รถโค ้ชหมดเวลาวิง่ ซึง่ คนขับต ้องพักผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให ้วิง่ เกินวันละ12ช.ม. เพือ
่ ความปลอดภัยของหมู่
คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท ้วง / ถนนปิ ดซ่อมแซมจนทาให ้รถติดเป็ นเวลานาน / ตามโบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธท
ี างศาสนา ซึง่ ไม่เปิ ดให ้เข ้าชม / เกิด
อุบัตเิ หตุบนท ้องถนนจนทาให ้รถติดเป็ นเวลานาน / การต่อคิวเข ้าสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีใ่ ช ้เวลานานเกินไป/ ลูกทัวร์ในคณะบางท่านหลง หรือไม่มาตรงเวลา
นัดหมายของหัวหน ้าทัวร์ จนทาให ้เสียโปรแกรมท่องเทีย
่ วจุดอืน
่ และสถานการณ์เฉพาะหน ้าอืน
่ ๆ ทีท
่ าให ้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วได ้
อย่างปลอดภัยและสะดวก โดย จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็ นสิง่ สาคัญ
• ภาพประกอบใช ้เพือ
่ การโฆษณาเท่านัน
้
• เรือ
่ งทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน และอาหารที่ Request บนเครือ
่ งบิน ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ เนื่องจากเป็ นระบบของทางสายการบิน แต่ทางเราจะ
พยายามทาตามทีท
่ า่ น Request มา แต่จะได ้หรือไม่ได ้ตามทีท
่ า่ นต ้องการขึน
้ อยูก
่ ับทางสายการบินเป็ นผู ้กาหนด จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดพิจารณา
• กรณีร ้านอาหารไม่เปิ ดบริการในวันทีท
่ า่ นเดินทางไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นร ้านอาหาร เพือ
่ ความสะดวกในการเดินทาง และไม่เสีย
โปรแกรมท่องเทีย
่ ว

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดสาคัญประเทศไทย ทีต
่ ้อง
การันตี และมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ท่านไม่อาจขอคืนเงินได ้

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วันขึน
้ ไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 50%
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 % ต่อท่าน
 UNSEEN

KRABI 3 DAYS 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนหลังได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

