
 

 

 

 

4 วนั 3 คนื ตรงั - กระบี� 
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วนั สถานที�ทอ่งเที�ยว มื�ออาหาร ไฮไลทท์อ่งเที�ยว 

  เชา้ กลางวนั คํ �า  

วนัแรก 

ตรงั 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง สายการ

บนินกแอร ์

10.05 น. บนิสู่ตรงั 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิตรงั 

บา่ย : เที�ยวถ ํ �าเลเขากอบ - วงัเทพทาโร 

 / / ถํ�าเลเขากอบ ( Unseen Thailand) 

 
 

โรงแรมที�พกัระดบั 4 Rua Ratchada Hotel**** หรอืเทียบเท่า  
วนัที�สอง 

ตรงั 

กระบี� 

เชา้ : เกาะมกุ - ลอยตวัถ ํ �ามรกต  

ดาํนํ �าดูปะการงันํ �าตื�น 

บา่ย : เกาะเชอืก - เกาะกระดาน – กระบี� 

/ / / เกาะมกุ ลอยตวัถ ํ �ามรกต 

 
 

โรงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Shell Sea Krabi Hotel ***** หรอืเทยีบเท่า 
วนัที�สาม 

กระบี� 

เชา้ : เที�ยว 4 เกาะไก่ – ทะเลแหวก – เกาะทบั – เกาะ

หมอ้    

บา่ย : เกาะปอดะ – หาดไร่เลย ์ - ดาํนํ �าดูปะการงั – 

พกัผ่อนแบบชลิล ์ๆ  - จดุเชคอนิบา้นตน้ไมก้ระบี� 

 

 

/ / / ทะเลแหวก 

 
 

โรงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Shell Sea Krabi Hotel ***** หรอืเทยีบเท่า 
วนัที�สี� 

กระบี� 

กทม. 

เชา้ : นํ �าตกรอ้นคลองท่อม – สระมรกต  

 บา้นไร่ตะวนัหวาน 

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบนิเพื�อเช็คอนิ 

17.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยสาย

การบนินกแอร ์เที�ยวบนิ DD7915  

19.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง  

/ /  บา้นไร่ตะวนัหวาน 

 
 



 

 

 

4 วนั 3 คนื ตรงั - กระบี� 
วนัแรก ดอนเมือง - ตรงั - ถํ�าเลเขากอบ - วงัเทพทาโร (พกัคา้ง 1 คนื) 
 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน สายการบนินกแอร ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิดอน

เมอืง สมัภาระนํ�าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ 7 กก. 

10.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงตรงั โดย เที�ยวบนิ DD 7406 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช ั �วโมง)  

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิตรงั นาํท่านรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถโคช้ปรบัอากาศ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืงตรงั 
 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ถ ํ �าเลเขากอบ (ระยะทาง 31 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี ต ั�งอยู่ อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 

เป็นสถานที�ท่องเที�ยวธรรมชาต ิภายในถํ�ามหีนิงอกหนิยอ้ย ระยะทาง 4 กโิลเมตร ถํ�าเลเขากอบ  มทีางนํ�าใตด้ินไหลผ่าน 

ตอ้งใชเ้รือล่องตามลาํนํ�าเขา้ไปขา้งใน เพื�อชมหินงอกหนิยอ้ยอนังดงาม ซึ�งยงัมกีารก่อตวัของหนิอยู่ภายในถํ�า หนึ�งใน

ความอศัจรรยท์ี�ไดร้บัใหเ้ป็น Unseen Thailand  คือ ในถํ�าสุดทา้ยซึ�งไม่สามารถ เดินชมไดเ้พราะตอ้งล่องเรือชมถํ�า

โดยการนอนราบไปกบัเรือเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร แมจ้ะเป็นเพียงระยะทางส ั�น เป็นช่วงแห่งการลุน้ระทึก 

สรา้งความตื�นเตน้และแอบหวาดเสยีวใหก้บันกัท่องเที�ยวไดไ้ม่นอ้ย นอกจากนี�ภายในถํ�าแห่งนี�ยงัมโีถงถํ�ามากมายหลาย

ถํ�าเช่น ถํ�าคนธรรพ ์  ถํ �ารากไทร ถํ�าเจา้สาว  ถํ�าลอด หรือ ถํ�ามงักร นบัเป็นหนึ�งในอนัซีนทริปที�ไม่ควรพลาดหากมา

เยอืนจงัหวดัตรงั 

 
 

 ไดเ้วลานาํท่านเดนิทางสู่วงัเทพทาโร หรอื วงัมงักร 88 ตวั เป็นที�จดัแสดงงานศิลปะจากเศษไมแ้ละรากไมเ้ทพทาโร  บน

เนื�อที�กว่า 25 ไร่  เป็นที�ต ั�งของวงัมงักรงานศิลปะที�นายจรูญ  แกว้ละเอียด เนรมตินาํเอาเศษซากไมแ้ละรากไมเ้ทพทาโร 

หรือ ไมจ้วง มาสรา้งเป็นมงักรหลายขนาด  โดยการนาํซากไมม้าสรา้งมงักรตั�งแต่ตวัแรกจนถงึตวัที� 88 โดยมงักรตวัที� 

87 เป็นมงักรแมค่ือมงักรนํ�าใหน้ํ �ากบัโลกมนุษย ์เพื�อไมใ่หเ้กดิภยัแลง้ ไมใ่หเ้กดิอกุภยั ส่วนมงักรตวัที� 88 เป็นมงักรเพศ

ผู ้เป็นมงักรไมท้ี�สรา้งที�ขึ�นใหญ่ที�สุดในประเทศไทยและใหญ่ที�สุดในโลกก็ว่าได ้มงักรตวันี�บ่งบอกถึงพลงัอาํนาจของ

แผ่นดนิ อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพและเดนิเลน่ภายในวงัมงักรไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

 

 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 4 Rua Ratchada Hotel**** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 1) 

  

วนัที�สอง เกาะมกุ - ลอยตวัถํ�ามรกต - ดํานํ� าดูปะการงันํ� าตื�นเกาะเชือก - เกาะกระดาน – กระบี� (พกัคา้ง 2 คนื) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. นาํเดนิทางสู่ท่าเรอืปากเมง เพื�อนั �งเรอืเที�ยวเกาะมกุ หนึ�งใน Unseen in Thailand  พรอ้มลอยตวัสู่ถ ํ �ามรกต นาํท่านนั �ง

เรอืเดนิทางสู่เกาะมกุหนึ�งใน Unseen in Thailand เป็นเกาะที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของทอ้งทะเลตรงัแบง่เป็น 2 ฝั �ง คือ 

ชายฝั �งดา้นตะวนัตกซึ�งมถี ํ �ามรกตที�มคีวามงดงามตระการตา อกีฝั �งดา้นตะวนัออก  เป็นหมู่บา้นชาวประมง มรีสีอรท์ ที�

พกั รา้นอาหาร นาํท่านสมัผสัประสบการณก์ารลอยตวัสู่ถ ํ �ามรกต ซึ�งปากทางเขา้ถ ํ �าเป็นโพรงเลก็ๆ สูงพน้ระดบันํ�าพอที�

เรอืลอดได ้โดยทางเจา้หนา้ที�เรอืจะใหเ้ราจบัเชอืกลอยตวัต่อแถวกนัเขา้ไประยะทาง 80 เมตร เพื�อเขา้ไปชมความสวยงาม

ของถํ�ามรกต 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 



 

 

 

13.30 น. นาํท่านนั �งเรือสู่เกาะกระดาน ซึ�งไดช้ื�อว่าเกาะที�มชีายหาดสวยที�สุดในทะเลตรงั พื�นที�บนเกาะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ของเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหมและส่วนของเอกชน พื�นที�ส่วนใหญ่อยู่ในเขตความรบัผิดชอบของหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหมที� 3 (เกาะกระดาน) ทางดา้นตะวนัออกเป็นสวนยาง สวนมะพรา้ว และรีสอรท์ของเอกชน 

ดว้ยความที�อยู่ไกลจากชายฝั �งจึงทาํใหเ้กาะกระดานมนีํ �าทะเลเขยีวใส มแีนวชายหาดเกือบรอบเกาะเหมาะกบัการเล่นนํ�า 

จงึเคยถกูเลอืกใหเ้ป็นสถานที�จดังานววิาหใ์ตส้มทุรอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ หรือเล่นนํ�าทะเลแบบจดัเต็ม ไดเ้วลา

นาํท่านสู่เกาะเชือก เป็นเกาะหนิเลก็ๆ ไรห้าด 2 เกาะ ส่วนเกาะมา้ อยู่ใกลไ้กบัเกาะเชือก ไม่มชีายหาด ซึ�งหากมองผิว

เผนิจะดูเหมอืนกองหนิขนาดใหญ่โผล่พน้นํ�าขึ�นมาเท่านั�น จดุเด่นของ 2 เกาะนี�อยู่ที�จุดดาํนํ�าตื�นที�สมบูรณ์และสวยงาม 

ระหว่าง 2 เกาะนี�มกีระแสนํ�าเชี�ยว จึงตอ้งใชเ้ชือกคอยช่วงพยุงตวัเวลาดาํนํ�า จึงเป็นที�มาของเกาะเชือก ส่วนเกาะมา้ 

รูปร่างของเกาะคลา้ยกบัหว้มา้กลางทะเล ใหท้่านไดด้าํนํ �าดูปะการงัหลากสีที�ปกติแลว้จะพบแต่ในนํ�าลกึแต่สามารถพบ

เหน็ไดท้ี�ระดบันํ�าไมล่กึนกัที�เกาะเชอืกนี� เท่านั�น   

 

16.00 น. นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอื จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่จงัหวดักระบี� 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Shell Sea Krabi Hotel ***** หรอืเทยีบเท่า (คืนที� 2) 
 

วนัที�สาม เที�ยว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดํานํ� าดูปะการงั – พกัผ่อนแบบชิลล ์ๆ  - จุดเชคอนิบา้นตน้ไมก้ระบี� 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

08.30 น. นาํท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืหาดนพรตัน ์(Join Tour) 

09.00 น. ออกเดนิทางออกจากท่าเรอื ไปยงัเกาะไก่ ที�มภีเูขาหนิรูปไก่เป็นสญัลกัษณ์ต ั�งตระง่านอวดนกัท่องเที�ยว สนุกกบัการเล่น

นํ�าหรอืดาํนํ�าชมความงามของปะการงั 



 

 

 

10.00 น. ชมทะเลแหวก ความอศัจรรยข์องธรรมชาต ิเมื�อนํ�าทะเลแหวกเป็นสองฝั �ง สามารถเดนิจากเกาะทบั ไปยงัเกาะใกลเ้คียง

ไดเ้มื�อนํ�าลงเตม็ที� สมัผสัธรรมชาตขิอง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ ที�แหวกถงึกนั 

 
 

12.00 น. แวะชมเกาะปอดะ พบกบัหาดทรายขาวสะอาดสามารถเหน็แท่งเขาตั�งตระหงา่นอยู่กลางทะเล ณ จดุ นี�สามารถเลน่นํ�า

หรอืเลอืกที�จะพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนเกาะ แบบปิกนิก 
 

13.30 น.  ขากลบัแวะถํ�าพระนางที�หาดไร่เลย ์ซมึซบับรรยากาศอนัสวยงามพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 

16.00 น. ถงึท่าเรอืหาดนพรตัน ์ 

 นาํท่านเดินทางสู่จดุเชคอนิอกีแห่งของเมอืงกระบี� “บา้นตน้ไมก้ระบี�” คาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาต ิป่าและสายนํ�า พรอ้มจดุ

ถ่ายรูปมากมาย อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป หรอื นั �งชิลล ์จบิเครื�องดื�มไดต้ามอธัยาศยั 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Shell Sea Krabi Hotel ***** หรอืเทยีบเท่า (คืนที� 3) 
  

 

วนัที�สี�  นํ� าตกรอ้นคลองท่อม – สระมรกต – บา้นไร่ตะวนัหวาน  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่สระมรกต สระนํ�ากลางผืนป่าที�ราบตํ �า ที�มีสีเขียวมรกตสมชื�อ โดยมีรูปทรงสี�เหลี�ยมจตัุรสั กวา้ง

ประมาณ 25 เมตร ยาว 20 เมตร และมรีะดบัความลกึราว 1.5-2 เมตร ซึ�งเหตุที�เป็นเช่นนี�ก็ไม่ใช่เพราะคราบตะไคร่

เขยีว หากแต่เป็นแบคทีเรียและสาหร่ายในนํ�าซึ�งจะทาํใหน้ํ �ามีสีต่างๆ แตกต่างกนั โดยอุณหภูมิของนํ�าจะอยู่ที� 30-50 

องศาเซลเซยีส และนอกจากนั�นสายนํ�าแร่ใตด้นิที�มอียู่บรเิวณนี�ยงัทาํใหส้ารแขวนลอยในนํ�าตกตะกอน จึงทาํใหน้ํ �ามคีวาม

ใสมากอีกดว้ย ซึ�งถา้เราเดินขึ�นไปอีกหน่อยก็จะเห็นตน้นํ�าที�ไหลเป็นสายลงมารวมกนัจนกลายเป็นสระมรกตแห่งนี�  

จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่นํ �าตกรอ้นคลองท่อม เป็นนํ�าพรุอ้นแห่งหนึ�งในบรรดานํ�าพรุอ้นอีกหลายแห่งที�กระจดักระจายอยู่

ในบรเิวณนี� นํ �าจะไมร่อ้นมาก มอีณุหภมูปิระมาณ 40-50 องศาเซลเซยีส เป็นนํ�ารอ้นที�ซมึขึ�นมาจากผวิดินซึ�งมป่ีาละเมาะ

ปกคลุมร่มรื�น สายนํ�าไหลไปรวมกนัตามความลาดเอียงของพื�นที� บางช่วงมคีวนักรุ่นและคราบหนิปูนธรรมชาติพอกอยู่



 

 

 

เป็นช ั�นหนาทาํใหเ้กิดทศันียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณที�ธารนํ�ารอ้นไหลลงสู่คลองท่อมลดระดบัเกิดเป็น

ลกัษณะคลา้ยช ั�นนํ�าตกเลก็ ๆ (หากท่านตอ้งการเลน่นํ�ากรุณาเตรยีมชดุเพื�อเปลี�ยนดว้ย) 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารกอ้ยกลุากสุยั บา้นไร่ตะวนัหวาน 
 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ไร่ตะวนัหวานอจุดเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพ์ระราชา สู่การพฒันาอย่างย ั �งยืน  เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวเชงิเกษตรแบบผสมผสานบนพื�นที�กว่า 600 ไร่ มที ั�งพื�นที�ป่า แปลงพชืผกัปลอดสารพษิ  ฟารม์เลี�ยงสตัว ์เที�ยว

กนัไดท้ ั�งครอบครวั เพราะนอกจากจะไดเ้รียนรูเ้รื�องเกษตรแลว้ ยงัมีมุมถ่ายรูปน่ารกัๆ คาเฟ่ รา้นอาหาร ใหไ้ดน้ ั �ง

พกัผ่อน และยงัเป็นจดุเชค็อนิ อนัมชีื�อเสยีงอกีแห่งของกระบี�  

 
15.00 น. นาํท่านสู่สนามบนิเพื�อเชค็อนิ 

17.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิ DD7915 (ใชเ้วลาบนิ 1.20 ช ั �วโมง)    

19.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 



 

 

 

4 วนั 3 คนื ตรงั – กระบี� 
ราคา 18,900 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 23,900 บาท :  10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

อตัราค่าบรกิาร   ม.ค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์และ วนัแรงงาน 

2564 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ ์พกัคู่ 2 

ท่านต่อหอ้ง หรอืผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อหอ้ง  
18,900 23,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ  5,000 8,000 
เดก็อายุ 2-11 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมเ่สรมิเตยีง 13,900 17,900 
ไมเ่อาต ั �วเครื�องบนิคืนเงนิ 2,500 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 16 ก.พ. 64) ** 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นต ั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ �าหนกัไม่เกนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนินกแอร ์(กระเป๋าเดนิทางนํ �าหนกั ไม่เกนิ 15 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ �,0��,��� บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 

อตัรานี�ไม่รวมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 

การชําระเงนิ งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 5,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระสว่นที�เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

หมายเหต ุ: 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากวา่ 6 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดัหยุดงาน  การ

ประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุตัเิหต ุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 



 

 

 

 

ต ั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบนิ

เรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที�ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกต ั �ว

เครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �วเครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกต ั �วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาต

ใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอยการเปิดปาก

ถงุโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ �าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ หาก นํ �าหนกักระเป๋า

เดนิทางเกนิกว่าที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบั

หน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากว่ามาตรฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของ

แต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั

ของท่าน 

 



 

 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

4 วนั 3 คนื ตรงั - กระบี� 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

 

ราคา 18,900 บาท :       19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

 

ราคา 23,900 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

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

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 

 
 

 


