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Tour Code: TMKBV-BS001 
 

ท่องทะเลกระบ่ี-สรุาษฎรธ์านี 4วนั 2คืน 
วดัถ ้าเสือ-น ้าตกรอ้น-สระมรกต-คลองสองน ้า 

ทะเลแหวก-ด าน ้าชมปะการงั-เกาะปอดะ-ถ ้าพระนาง-อทุยานราชภกัด์ิ 
 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก  The Small Hotel Krabi จังหวัดกระบี ่2 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบดแีละวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
07-10 กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา)   9,500.- 
13-16,20-23 กมุภาพันธ ์, 27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 8,800.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มนีาคม 2563 8,800.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 9,500.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์)  9,500.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 8,800.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,500.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 
วันแรกของการเดนิทาง           
กรุงเทพฯ-กระบี ่

18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
19.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จงัหวัดกระบี ่โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารว่าง(1) ขนม

ปังน ้าผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
กระบี-่วัดถ ้าเสอื-น ้าตกรอ้น-สระมรกต-ทา่ปอมคลองสองน ้า-ศนูยเ์พาะพันธุส์ตัวน์ ้าชายฝ่ัง 

  เชา้ รุ่งอรุณที ่จังหวัดกระบี ่ใหท้า่นท าธุระสว่นตวั และ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดนิทางสู ่วัดถ ้าเสอื ซึง่เป็นส านักวปัิสสนาของทา่นพระอาจารยจ์ าเนียร มคีวามร่มรืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ 

น าทา่นนมัสการพระพุทธรูปภายในถ ้า และนมัสการเจา้แม่กวนอมิ ทีอ่ยู่ภายในวัด นอกจากนัน้ยังมถี ้า 



TM : ท่องทะเลกระบี-่สรุาษฎรธ์าน ี4วัน2คนื (รถ)                                                                                                                      หนา้ 2 จาก 5                                                                           

ตา่งๆและทางเดนิข ึน้สูย่อดเขา เพือ่ชมววิทวัทศันข์องเมอืงกระบีท่ีส่วยงาม 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ น ้าตกรอ้น 1 ใน Unseen in Thailand ธารน ้าอุ่นสายเล็กๆ ทีไ่หลลงสูล่ าน ้าเย็น ทีท่า่น

สามารถลงเลน่น ้าได ้เปรยีบเสมอืนสปาธรรมชาต ิจากนัน้น าท่านสู ่สระมรกต ชมสระน ้าธรรมชาตสิเีขยีว

มรกต ทีง่ดงามสมชือ่  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึที ่อนุสาวรยีป์ูด า ดา้นหลงัเป็นฉากของเขาขนาบน ้า สญัลกัษ์ของเมอืงกระบี ่

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นหนองจกิ น าทา่นเขา้ชม ท่าปอม คลองสองน ้า ทีเ่ป็น 1 ใน Unseen in Thailand 

แหล่งศกึษาระบบนเิวศน์วทิยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน ้านานาชนิด ชมสายน ้าทีใ่ส

สะอาด ทีม่ลีกัษณะพเิศษ คอื เมื่อน ้าข ึน้จะเป็นน ้าเค็ม เมือ่น ้าลด จะเป็นน ้าจดืและมชีว่งทีเ่ป็นรอยต่อของ

สองน ้า ทา่มกลางบรรยากาศทีร่่มรืน่ 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก The Small Hotel Krabi  หรอืเทยีบเทา่  พักผ่อนตามอสิระภายในทีพ่ัก 

เย็น บรกิารอาหารกลางวนั(4) ทีร่า้นอาหาร 

19.30 น. กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระยามค า่คนื 

ทีพ่ัก The Small Hotel Krabi  หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
ทอ่งทะเลกระบี-่ถ ้าพระนาง-เกาะทบั-เกาะหมอ้-ทะเลแหวก-ด าน ้าชมปะการัง 

  เชา้ รุ่งอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่หาดนพรัตนธ์ารา  

09.00 น. น าทา่นลงเรอื สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ล าหรู ทอ่งทะเลกระบี ่ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของ 

ทะเลกระบี ่ผ่านเกาะแกง่ตา่งๆ บรกิารทา่นดว้ยน ้าดืม่เย็นๆ 

09.30 น. น าทา่นสู ่หาดถ ้าพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดบัโลก ตดิอันดบั 1 ใน 10 ชายหาดทีส่วยงาม ชม ถ ้า 

พระนาง ถ ้าทีศ่กัด ิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื ชมอ่าวไร่เลยต์ะวันออก สถานทีปี่นหนา้ผาทีม่ชีือ่เสยีง 

ระดบัโลก ทา่นจะไดเ้ห็นนักปีนผาทีม่าทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหนิปูนแห่งนี้ 

10.30 น. น าทา่นสมัผัสกบั ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ข ึน้อยู่กบัสภาพน ้า) สนัทรายทีเ่ชือ่มระหว่างเกาะไก ่

เกาะทบัและเกาะหมอ้ เกดิข ึน้ไดท้กุวัน น าทา่นเดนิเลน่บนสนัทราย เปรยีบเสมอืนทา่นไดเ้ดนิอยู่กลาง 

ทอ้งทะเลอันดามัน  

11.00 น. น าทา่นถา่ยรูป เกาะไก ่เกาะหนิปูนกลางทะเลทีถ่กูทัง้ฝนและลม กดักร่อนเป็นเขารูปร่างเหมอืนหัวไก ่ 

จากนัน้น าทา่นสู ่เกาะสี ่เชญิทกุทา่นเลน่น ้า ด าน ้าชมปะการัง ชมปลาทะเลทีส่วยงาม ชมฝูงปลาเสอืทีม่ ี

มากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลาการต์นูทีอ่าศยัอยู่ในดงดอกไมท้ะเล 

กลางวัน น าทา่นขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวัน(6) แบบปิกนกิ(อาหารกลอ่ง) ทา่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน  

อากาศสบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลม หลงัอาหารเชญิทา่นพักผ่อน จนถงึเวลานัดหมาย 

14.00 น. น าทา่นขึน้เรอื สปีดโบ๊ท เดนิทางกลบัสูท่า่เรอื หาดนพรัตนธ์ารา 

15.00 น. เดนิทางกลบัสูท่า่เรอื เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก The Small Hotel Krabi หรอืเทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหาร 

20.00 น. กลบัเขา้สทูีพ่ัก เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระยามค า่คนื 

ทีพ่ัก The Small Hotel Krabi หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
กระบี-่พระธาตไุชยา-หัวหนิ-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. อ าลาทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางสู ่อ.ไชยา สรุาษฎรธ์านี 

11.00 น. น าทา่นกราบสกัการะ พระบรมธาตไุชยา ทีศ่กัด ิส์ทิธิข์อง สรุาษฎรธ์านี พระบรมธาตไุชยา เป็นพุทธเจดยี ์

สมัยศรวีชิยัสรา้งตามลทัธมิหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยทีอ่าณาจักรศรวีชิยัก าลงัรุ่งเรือ่ง และ 

นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค ์ทีป่ระดษิฐานอยู่กลางแจง้ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หัวหนิ 

เย็น บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร  

19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

22.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 



TM : ท่องทะเลกระบี-่สรุาษฎรธ์าน ี4วัน2คนื (รถ)                                                                                                                      หนา้ 3 จาก 5                                                                           

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 

(วันมาฆบูชา)   

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

13-16 กมุภาพันธ ์ 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

20-23 กมุภาพันธ ์ 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

05-08  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

12-15  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

19-22  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี   9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

10-13 เมษายน 2563  

(เทศกาลสงกรานต ์)  

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

11-14 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

16-19 เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

23-26  เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

14-17  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

21-24  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,ชดุเลน่น ้า 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 



TM : ท่องทะเลกระบี-่สรุาษฎรธ์าน ี4วัน2คนื (รถ)                                                                                                                      หนา้ 4 จาก 5                                                                           

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรบัทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรบัอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิและเหตกุารณ์    

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน



TM : ท่องทะเลกระบี-่สรุาษฎรธ์าน ี4วัน2คนื (รถ)                                                                                                                      หนา้ 5 จาก 5                                                                           

ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทา่นจะไดร้บัความสะดวกสบายและประทบัใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้


