3 วัน 2 คืน ท่ องทะเลกระบี่

บินไป กลับ สุ วรรณภูมิ – กระบี่ – สุ วรรณภูมิ โดย ไทย แอร์ เอเชีย

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
(พักโรงแรม 5 ดาว Dusit Thani Resort 2 คืน)

เริ่มต้ น 15,900 รวมทุกอย่ าง.... รถตู้ VIP 8 ท่ าน
กระบี่ – บ้านไร่ ตะวันหวาน – สระมรกต – น้ าตกร้อนคลองท่อม (ออนเซ็นกระบี่) – ลานปูดา – เขาขนาบน้ า – ท่องทะเล
กระบี่ 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดาน้ าชมปะการัง – ถ้ าพระนางหาดไร่ เลย์ – ช้อปปิ้ งตลาดคนเดิน – วัดบางโทง – วัดถ้ าเสื อ
ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 3-5 ธ.ค./ 14-16 ม.ค./21-23 ม.ค./ 11-13 ก.พ./ 25-27 ก.พ./ 11-13 มี.ค./ 26-28 มี.ค.
ราคาทัวร์ 16,900 บาท : 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564

หมายเหตุ
ทัวร์ ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิ ร์ มกรุ๊ ปออกเดินทางและรับ
จานวนสู งสุ ด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่ าน

หากกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มราคาทัวร์ อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ในกรณี
1. ตั๋วเครื่ องบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน หรื อเปลีย่ นแปลงสายการบิน
ทั้งนีต้ ั๋วที่ออกสาหรับคณะเดินทาง จะเป็ นตั๋วเดีย่ วทั้งหมด (ราคาเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงตาม
หน้ าเว็บไซต์ ของสายการบิน)
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรื อ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่ สามารถ
รองรับคณะได้
โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทุกท่ านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่ อนที่จะมีการเรียกเก็บชาระ
มัดจา

3 วัน 2 คืน ท่ องทะเลกระบี่
วันแรก

สุ วรรณภูมิ – บ้ านไร่ ตะวันหวาน – สระมรกต – นา้ ตกร้ อนคลองท่ อม – เขาขนาบนา้

09.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบินไทยแอร์ เอเชี ย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ
สนามบินสุ วรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 20 กก. สาหรับโหลด และ ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก.
ออกเดินทางสู่ เมืองกระบี่ โดย เที่ยวบิน FD4120 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินกระบี่ นาท่านรับสัมภาระ จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่านเดินทางสู่ ไร่ ตะวันหวาน (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง 1.15 ชม.) จุดเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตร์ พระราชา สู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรแบบผสมผสาน มีท้ งั พื้นที่ป่า แปลง
พืชผักปลอดสารพิษ ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ เที่ยวกันได้ท้ งั ครอบครัว เพราะนอกจากจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องเกษตรแล้ว ยัง
มีมุมถ่ายรู ปน่ารักๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร ให้ได้นงั่ พักผ่อน และยังเป็ นจุดเช็คอิน อันมีชื่อเสี ยงอีกแห่งของกระบี่

10.55 น.
12.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สระมรกต สระน้ ากลางผืนป่ าที่ราบต่า ที่มีสีเขียวมรกตสมชื่ อ โดยมีรูปทรงสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส
กว้างประมาณ 25 เมตร ยาว 20 เมตร และมีระดับความลึกราว 1.5-2 เมตร ซึ่ งเหตุที่เป็ นเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เพราะ
คราบตะไคร่ เขียว หากแต่เป็ นแบคทีเรี ยและสาหร่ ายในน้ าซึ่ งจะทาให้น้ ามีสีต่างๆ แตกต่างกัน โดยอุณหภูมิ
ของน้ าจะอยูท่ ี่ 30-50 องศาเซลเซี ยส และนอกจากนั้นสายน้ าแร่ ใต้ดินที่มีอยูบ่ ริ เวณนี้ ยงั ทาให้สารแขวนลอย

ในน้ าตกตะกอน จึงทาให้น้ ามีความใสมากอีกด้วย ซึ่ งถ้าเราเดินขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเห็นต้นน้ าที่ไหลเป็ นสาย
ลงมารวมกันจนกลายเป็ นสระมรกตแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้ าตกร้อนคลองท่อม เป็ นน้ าพุร้อนแห่ ง
หนึ่ งในบรรดาน้ าพุร้อนอีกหลายแห่ งที่กระจัดกระจายอยู่ในบริ เวณนี้ น้ าจะไม่ร้อนมาก มีอุณหภูมิประมาณ
40-50 องศาเซลเซี ยส เป็ นน้ าร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่ งมีป่าละเมาะปกคลุมร่ มรื่ น สายน้ าไหลไปรวมกัน
ตามความลาดเอียงของพื้นที่ บางช่ วงมี ควันกรุ่ นและคราบหิ นปู นธรรมชาติพอกอยู่เป็ นชั้นหนาทาให้เกิ ด
ทัศนี ยภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริ เวณที่ธารน้ าร้ อนไหลลงสู่ คลองท่อมลดระดับเกิ ดเป็ นลักษณะ
คล้ายชั้นน้ าตกเล็ก ๆ (หากท่านต้องการเล่นน้ ากรุ ณาเตรี ยมชุดเพื่อเปลี่ยนด้วย) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สู่ จุดชมวิวเขาขนาบน้ า เพื่อเก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินและความสวยงามของธรรมชาติ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารซี ฟู้ด
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั Dusit Thani Krabi Beach Resort ***** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ อง

เทีย่ ว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ดานา้ ดูปะการัง – พักผ่ อนแบบชิ ลล์ ๆ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อหาดนพรัตน์
ออกเดิ นทางออกจากท่าเรื อ ไปยังเกาะไก่ ที่มีภูเขาหิ นรู ปไก่เป็ นสัญลักษณ์ ต้ งั ตระหง่านอวดนักท่องเที่ยว
สนุกกับการเล่นน้ าหรื อดาน้ าชมความงามของปะการัง
ชมทะเลแหวก ความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เมื่อน้ าทะเลแหวกเป็ นสองฝั่ง สามารถเดินจากเกาะทับ ไปยัง
เกาะใกล้เคียงได้เมื่อน้ าลงเต็มที่ สัมผัสธรรมชาติของ 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ที่แหวกถึงกัน
สามารถเดินถึงกันได้

บ่าย
ค่า

แวะชมเกาะปอดะ พบกับหาดทรายขาวสะอาดสามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยูก่ ลางทะเล ณ จุด นี้
สามารถเล่นน้ าหรื อเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน แบบ ปิ คนิค
ขากลับแวะถ้ าพระนางที่หาดไร่ เลย์ ซึ มซับบรรยากาศอันสวยงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจ
ถึงท่าเรื อหาดนพรัตน์ นาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั Dusit Thani Krabi Beach Resort ***** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ าม

วัดบางโทง – อุทยานแห่ งชาติธารโบกขรณี – วัดถา้ เสื้ อ – ร้ านของฝาก

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ
นาท่านเดินทางสู่ วดั บางโทง หรื อ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยูใ่ นอาเภออ่าวลึก วัดแห่ งนี้ มีความสวยงามโดด
เด่น จนทาให้ชาวพุทธศาสนิ กชนและนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างแวะเวียนเดิ นทางมาชื่ นชมกันอย่างไม่ขาด
สาย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ บริ เวณรอบวัดเป็ นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่ ง
เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของกระบี่ นาท่านชมความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรม “พระมหาธาตุเจดี ย ์ เฉลิ ม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ” ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ ง
ขณะนั้นดารงพระราชอิสริ ยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระมหาธาตุเจดียอ์ งค์น้ ี
ตั้งตระหง่ านโดดเด่ นอยู่กลางวัด มีสีเหลื องทองอร่ ามตาชวนดึ งดู ดใจแก่ นักท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก โดย
จุดเด่นของพระมหาธาตุเจดียม์ ีความสู งประมาณ 95 เมตร บริ เวณรอบๆ มีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับ
มหาเจดียพ์ ุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ ประเทศอินเดีย นาท่านสักการะองค์พระประธานในมหาเจดีย ์
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่ งตั้งอยูใ่ นอาเภออ่าวลึก นาท่านชมความสวยงาม
ของธารน้ ามรกตไหลออกมาจากถ้ าลดหลัน่ ตามหน้าผาหิ นเป็ นชั้นๆ ลงสู่ แอ่งน้ าใสด้านล่าง ท่านสามารถนัง่
ปิ คนิคเล่นริ มธาร ชื่นชมดอกไม้ป่านานาชนิด หรื อจะลงเล่นน้ าก็ได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองกระบี่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารปั กษ์ใต้

บ่าย

นาท่านเดินทางสักการะหลวงพ่อจาเนียร แห่งวัดถ้ าเสื อ วัดแห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัด
ใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่ อเสี ยงของ “หลวงพ่อจาเนี ยร” ประธานสงฆ์
วัดถ้ าเสื อที่ มีผูเ้ ลื่ อมใสศรั ทธามาช้านาน และยังเป็ นที่ ปฏิ บตั ิ ธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่ น่าสนใจอี กด้ว ย
สภาพโดยทัว่ ไปของวัดถ้ าเสื อมีลกั ษณะ เป็ นสวนป่ า เป็ นโพรงถ้ า มีเพิงผาและแหล่งถ้ าธรรมชาติ เช่ น ถ้ า
คนธรรพ์ ถ้ าลอด ถ้ าช้างแก้ว ถ้ าลูกธนู ถ้ างู ถ้ าเต่า ถ้ ามือเสื อ ทั้งนี้ พลาดไม่ได้กบั การสักการะขอพรจาก "เจ้า
แม่กวนอิม" ซึ่ งตั้งประดิ ษฐานอยู่ภายในวัด สู งเด่ นเป็ นสง่า รวมถึ งการพิชิตบันได 1,200 ขั้น เพื่อขึ้ นไป
สักการะ "พระธาตุเจดียร์ ะฆังใหญ่" ซึ่ งตั้งอยูบ่ นดอย อีกทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์กระบี่ได้โดยรอบ จากนั้นนา
ท่านแวะซื้ อของฝากของที่ระลึกจากร้านของฝากกระบี่

15.30 น.
17.00 น.
18.35 น.

นาท่านสู่ สนามบินเพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน FD4123 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

3 วัน 2 คืน ท่ องทะเลกระบี่
ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 3-5 ธ.ค./14-16 ม.ค./ 21-23 ม.ค./ 11-13 ก.พ./ 25-27 ก.พ./ 11-13 มี.ค./ 26-28 มี.ค.
ราคาทัวร์ 16,900 บาท : 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พัก 2
ท่านต่อห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ราคาเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้ หญ่)

ต.ค. / พ.ย.
15,900

หยุดยาว/ ปี ใหม่
16,900

5,000
13,900
2,500

5,500
15,900
3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 สิ งหาคม 2563) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Air Asia (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 5,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน,
วีซ่าและค่าดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 8 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการ
บินจะไม่ รับผิดชอบ
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

3 วัน 2 คืน ท่ องทะเลกระบี่
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :

ราคาทัวร์ 16,900 บาท :
ลาดับที่

3-5 ธ.ค.63
14-16 ม.ค.64
25-27 ก.พ.64
ท 25-27 ธ.ค.63

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

21-23 ม.ค.64
11-13 ก.พ.64
11-13 มี.ค.64
26-28 มี.ค.64
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564
เบอร์
โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ Line : @expressholiday

