• มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
• ที่พกั มาตรฐาน (3 คืน)
• รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยี่ยม

กำหนดกำรเดินทำง
มีนาคม
18-21 / 25 – 28
เมษายน
01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 / 22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค.
พฤษภาคม 01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16 / 20-23 / 23-26 / 27-30
มิถุนายน
02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27
กรกฎาคม 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31
สิ งหาคม
05-08 / 12-15 / 19-21 / 26-29
กันยายน
02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26
วันแรก(1) กรุงเทพ – นครศรีธรรมรำช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยำงใหญ่ (ตำพรำนบุญ) - หมู่บ้ำนคีรีวง
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.นครศรี ธรรมราช โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 233
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครศรี ธรรมราช นาท่านออกเดินทางสู่ “วัดเจดียไ์ อ้ไข่” (ตาไข่) (50 กม.) จากเรื่ องราวทีร่ ่ าลือ
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รู ปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ
ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย ์ สวมชุดลายพรางทหารสวม
แว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต
อยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้
รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาล
กล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน
หรื อขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้อของ หรื อทายอดขายให้
ได้ตามเป้า หรื อของหายให้ช่วยหา หรื อขอให้ช่วย
ปกป้องภัยภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่งของที่ผลู ้ ื่อม
ใสศรัทธานามาแก้บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร
หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่วนบริ เวณที่ให้จดุ
ประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่ง
บอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวัน
ผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก
ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่วนบุคคล)
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “วัดยางใหญ่” (ตาพรานบุญ) วัดสี ชมพูแห่งเมืองนคร เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิม
ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ ยาแล้วขุดเจอชิ้นส่ วน
พระพุทธรู ป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัด
ยางใหญ่และด้วยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการบูรณะวัด
อีก จนเป็ นวัด ที่ส วยงาม น าท่ าน สัก การะ “ตาพรานบุ ญ ” สิ่ ง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าวปั ก ษ์ใต้นับ ถือ และเชื่ อกัน ว่าเป็ นสุ ด ยอดของ
พรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่ วนใหญ่ผคู ้ นนิยมขอ
ความปลอดภัย ไร้อุบตั ิ เหตุ และยังมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหา
นิ ยม เหมาะสาหรับคนค้าขาย คนทางาน ให้มีกิน มีใช้ ถ้าหาก
ท่านไหนที่สมหวัง เชื่อกันว่าเมื่อสมหวังตามที่ขอแล้ว ให้กลับมา
บริ จาคทาบุญเพื่อช่ว ยทานุ บารุ งวัด ยางใหญ่ ก็จะเป็ นสิ ริมงคล
อย่างยิ่ง
วิธีไหว้บูชำ พรำนบุญ
หำกบนให้บนด้วย
1.พวงมาลัย
1.เหล้าขาว 1 ขวด
2.ธูป 9 ดอก
2.ผ้าขาวม้า 1 ผืน
3.เทียน 1 เล่ม
4.หมากพลู ยาสูบ 1 ชุด
บทสวดคำถำบูชำพรำนบุญ บทหลัก
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึ ก รื อ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย
ได้เวลาอัน สมควร น าท่านเดิ นทางสู่ “หมู่บา้ นคีรี วง” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดี ที่สุดใน
ประเทศไทย ด้วยโลเคชัน่ ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้ น อากาศจึงปราศจากมลพิษ
ใดๆ ตั้งอยู่ที่ อาเภอลานสกา เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตาบลกาโลน อันเป็ นเส้นทางเดิน
ขึ้นสู่ ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชีพหลัก คือการทาสวนผลไม้ผสม เรี ยกว่า

ค่า

“สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสั มผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ได้รับการจัดให้เป็ นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้ นคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ
เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้และสายน้ าจุดถ่ายรู ปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็ นจุดแลนด์
มาร์กสาคัญที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมาถ่ายรู ป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรู ปกับสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรี
วง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : Grand Fortune หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง
วันทีส่ อง(2) ศำลหลักเมือง – พระบรมธำตุเมืองนครฯ – กำแพงเมืองเก่ำ – อำเภอคลองท่ อม
สระมรกต – น้ำตกร้ อน - ที่พักอ่ำวนำง
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรี ธรรมราช” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมือง
ให้ พ้ น จากภั ย อั น ตรายเชิ ญ
สักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคล
จากนั้น น าท่ านไปไหว้ข อพร
“พระบรมธาตุเมืองนคร” หรื อ
ชื่ อ เต็ ม ๆ “วัด พ ระมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร” เพื่ อ เป็ นสิ ริ
มงคล พระบรมธาตุ เมืองนคร
ตามต านานเล่ากันว่าสร้างมาก
ว่ า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนท
กุ ม ารและพระนางเหมชาลา
จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลาย
ยุคหลายสมัยและเป็ นพระบรม
ธ าตุ เจ ดี ย์ ที่ อ ยู่ คู่ กั บ เมื อ ง
น ค รศรี ธรรม ราชม าตั้ งแ ต่
โบราณจนถึงวันนี้ นาท่านแวะ
ถ่ายรู ป “กาแพงเมืองเก่า” เป็ น
กาแพงเมืองที่เคยปกป้ องเมือง
นครศรี ธรรมราชจากข้าศึก เป็ น
โบ ราณ สถาน ที่ ส าคั ญ ของ
จัง หวัด แสดงถึ ง ความเก่ า แก่
ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง ค ว า ม
เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง แ ล ะ
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปั จ จุบัน ได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็ นอีก สถานที่

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อนั ทรงคุณค่า มีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ต้งั อยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้
ชม คือ กาแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่
“จังหวัดกระบี่” นาท่านเดินทางสู่ “อาเภอคลองท่อม”
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจูจ้ ้ ี ป่ าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุ ดท้ายของประเทศไทยและเป็ นป่ า
แห่ งเดียวของโลกที่คน้ พบนกแต้วแร้วท้องดา เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ “สระมรกต” สระน้ าสวยใส

กลางป่ าใหญ่ ต้น ก าเนิ ด จากตาน้ าใต้ดิ น ไหลผ่านชั้น หิ น ปูน แล้ว ตกตะกอน จึงท าให้ม องเป็ นสี เขี ยวมรกต
สนุกสนานกับการเล่นน้ า เที่ยวชม “น้ าตกร้อน” สายน้ าแร่ ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ าใต้พิภพ ไหลผ่านลาธารและ
ตกลงมาเป็ นชั้นน้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่น้ นั
เปรี ยบได้กบั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิน่ // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : โรงแรม Krabi Resort ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สำม(3) ท่ องทะเลกระบี่ – เกำะปอดะ – เกำะไก่ – เกำะยำวำซัม
ทะเลแหวก - หำดไร่ เลย์ – ถำ้ พระนำง - ที่พักอ่ำวนำง
เช้า
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดาน้ าตื้น(บริ การเสื้อชูชีพและ
หน้ากาดาน้ าตื้น ท่านละ 1 ชุด) นาท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุก
กับ การด าน้ าชมปะการั ง Snorkeling (มี อ าหารว่ า ง
ขนม ผลไม้ และเครื่ องดื่ มบริ ก ารระหว่างท่องทะเล
กระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด
อาทิ ปะการั งจาน ปะการั งเขากวาง ปะการังสมอง
สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรื อเร็ วนาคณะผ่านชม
ความงามแปลกตาของ “เกาะไก่ ” Chicken Island
เกาะที่เรี ยกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของ
เกาะมี หิ น แหลมๆเมื่ อ มองขึ้ นไปแล้ว คล้า ยคอไก่
จากนั้นนาท่าน “ดาน้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดา
น้ าที่มีชื่อเสี ยงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนว

ปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทวั่ ไปกระจัดกระจายอยู่ทวั่ ผืนน้ าได้เวลาพอสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ “เกาะทับ” หรื อ “ทะเลแหวก”
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อกลางวันแบบปิ กนิก
บ่าย
นาท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ
เกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ต้ งั อยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทาให้เกิดเป็ น
แนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ าขึ้นสู งเมื่อน้ าลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ข้ นึ มาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็ นสามส่วน…
หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กบั เวลาของน้ าขึ้นและน้ าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของ
ระดับน้ าขึ้นและน้ าลง

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่ เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ า
นั่งเล่น ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ าพระนาง” ที่มีชื่อเสี ยงของ
กระบี่จากนั้นเดินทางกลับที่พกั
15.30 น. กลับถึงที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริ เวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : โรงแรม Krabi Resort ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรื อที่พักระดับใกล้เคียง
วันทีส่ ี่(4)
เช้า

กระบี่ - ท่ ำปอม คลองสองน้ำ – อนุสำวรีย์ปูดำ – เขำขนำบน้ำ
ชุมชนเกำะกลำง - ช้ อปปิ้ งของฝำก - เดินทำงกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ า” ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขา

คราม เป็ นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรี ยนรู ้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท้ งั ในแง่ของทางน้ าใต้ดินและ
พืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ท้ งั ในน้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่
ทัว่ ไปตาม ริ มตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ
ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่งป่ าท่าปอมในความรู ้สึกที่แตกต่างไปจากการ
เดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรื อแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ าและ ป่ าท่าปอมได้ ให้ท่านได้มีเวลา
เพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงามของธารน้ าที่ใส่ ราวกับกระจก (กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับลงเล่น
น้ า) จากนั้น น าท่านเดิน ทางเข้าที่พัก น าท่านออกเดิ น ทางเข้าสู่ ต ัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ ารักตาม
สโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผูค้ นน่ ารัก” นาท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริ เวณสวนเจ้าฟ้ า
ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ ากระบี่ดา้ นหน้าตัวเมือง ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
จากนั้นนาท่านเก็บภาพคู่กบั อนุสาวรี ยป์ ูดา เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขา
ขนาบน้ า ภู เขาสองลู ก ที่ ต้ งั อย่างโดดเด่ น ริ ม แม่น้ ากระบี่ และเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งกระบี่ ด้ว ย ใกล้ๆ กับ
ประติมากรรมปูดา จะมี "อนุสาวรี ยน์ กออก" หรื อนกอินทรี นกประจาถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรี ยเ์ ป็ นรู ปปูดา

เที่ยง
บ่าย

และนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็ นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
จากนั้น น าท่านลงเรื อข้ามสู่ ชุมชน
เกาะกลาง (Ecotourism)
บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านชม “ชุมชนเกาะ
กลาง” เกาะเล็ ก ๆ ที่ ต้ ั งอยู่ ก ลาง
แม่น้ ากระบี่ ห้ อมล้อมด้ว ยป่ าชาย
เลนและปากแม่น้ าที่อุด มสมบู ร ณ์
นับพัน ไร่ ท่านจะรู ้สึกเหมือนหลุด
มาอยู่อีก โลกหนึ่ งที่มีแต่ธรรมชาติ
ความอบอุ่น และเป็ นมิตรจากชาวบ้าน เป็ นชุมชนที่ยงั คงอนุรักษ์วฒั นธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนบ้านเกาะกลาง

เป็ นชุมชนที่มีความผูกพันธ์กบั ท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็น วิถีชีวิตที่ยงั คงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่าง
ไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรื อไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย
การทาผ้าปาเต๊ะ, การทาเรื อหัวโทงจาลอง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรี กระบี่ ก่อนกลับกรุ งเทพ /
สมควรแก่เวลา นาคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ***
17.00 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่
19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
20.25 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสินใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทาง

18 - 21 มี.ค. 64
25 – 28 มี.ค. 64
01 – 04 เม.ย. 64
02 – 05 เม.ย. 64
03 – 06 เม.ย. 64
04 – 07 เม.ย. 64
22 - 25 เม.ย. 64
29เม.ย.-02พ.ค. 64
01-04 พ.ค. 64
02-05 พ.ค. 64
03-06 พ.ค. 64
06-09 พ.ค. 64
08-11 พ.ค. 64

พักท่านเดียว
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เพิม่ ท่านละ
(มีเตียงเสริ ม) (ไม่มีเตียงเสริ ม)

14,990
15,990
18,990
18,990
18,990
18,990
14,990
18,990
18,990
18,990
18,990
15,990
15,990

14,990
15,990
18,990
18,990
18,990
18,990
14,990
18,990
18,990
18,990
18,990
15,990
15,990

14,790
15,790
18,790
18,790
18,790
18,790
14,790
18,790
18,790
18,790
18,790
15,790
15,790

14,490
15,490
18,490
18,490
18,490
18,490
14,490
18,490
18,490
18,490
18,490
15,490
15,490

5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000

13-16 พ.ค. 64
20-23 พ.ค. 64
23-26 พ.ค. 64
27-30 พ.ค. 64
02-05 มิ.ย. 64
03-06 มิ.ย. 64
04-07 มิ.ย. 64
11-14 มิ.ย. 64
18-21 มิ.ย. 64
25-28 มิ.ย. 64
02-05 ก.ค. 64
09-12 ก.ค. 64
16-19 ก.ค. 64
23-26 ก.ค. 64
24-27 ก.ค. 64
27-30 ก.ค. 64
30ก.ค.-02 ส.ค. 64
06-09 ส.ค. 64
11-14 ส.ค. 64
12-15 ส.ค. 64
13-16 ส.ค. 64
20-23 ส.ค. 64
27-30 ส.ค. 64
03-06 ก.ย. 64
10-13 ก.ย. 64
17-20 ก.ย. 64
24-27 ก.ย. 64

14,990
14,990
14,790
16,990
16,990
16,790
17,990
17,990
17,790
15,990
15,990
15,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
15,990
15,990
15,790
***เพียงจำนวน 6 ท่ ำนเท่ ำนั้น ออกเดินทำง ***

14,490
16,490
17,490
15,490
17,490
17,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
17,490
17,490
17,490
15,490
15,490
17,490
17,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490
15,490

5,000
6,000
6,000
5,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

กำรเลือกที่นั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นครศรี ธรรมราช // กระบี่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1
ใบ น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 6 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด
3. ยกเลิกเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรื อเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมัดจาคืนได้

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 8-9 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยู่กบั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทางบริษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

