
 

 

 

3 วนั 2 คืน ท่องทะเลกระบี่ 

 

 

บินไป กลบั สุวรรณภูมิ – กระบ่ี – สุวรรณภูมิ โดย ไทย แอร์ เอเชีย 

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

เร่ิมต้น 15,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
กระบ่ี – บา้นไร่ตะวนัหวาน – สระมรกต – น ้าตกร้อนคลองท่อม (ออนเซ็นกระบ่ี) – ลานปูด า – เขาขนาบน ้า – ท่องทะเล
กระบ่ี 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ด าน ้าชมปะการัง – ถ ้าพระนางหาดไร่เลย ์– ชอ้ปป้ิงตลาดคนเดิน – วดับางโทง – วดัถ ้าเสือ   

 

ราคาทวัร์ 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. 
ราคาทวัร์ 16,900 บาท :   25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564 
 



 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณ ี
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ท่องทะเลกระบี่ 
วนัแรก สุวรรณภูมิ – บ้านไร่ตะวนัหวาน – สระมรกต – น า้ตกร้อนคลองท่อม – เขาขนาบน า้ 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองกระบ่ี โดย เท่ียวบิน FD4120 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินกระบ่ี น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่ไร่ตะวนัหวาน (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชม.) จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งพื้นท่ีป่า แปลง
พืชผกัปลอดสารพิษ  ฟาร์มเล้ียงสัตว ์เท่ียวกนัไดท้ั้งครอบครัว เพราะนอกจากจะไดเ้รียนรู้เร่ืองเกษตรแลว้ ยงั
มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ คาเฟ่ ร้านอาหาร ใหไ้ดน้ัง่พกัผอ่น และยงัเป็นจุดเช็คอิน อนัมีช่ือเสียงอีกแห่งของกระบ่ี 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่สระมรกต สระน ้ ากลางผืนป่าท่ีราบต ่า ท่ีมีสีเขียวมรกตสมช่ือ โดยมีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
กวา้งประมาณ 25 เมตร ยาว 20 เมตร และมีระดบัความลึกราว 1.5-2 เมตร ซ่ึงเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็ไม่ใช่เพราะ
คราบตะไคร่เขียว หากแต่เป็นแบคทีเรียและสาหร่ายในน ้ าซ่ึงจะท าให้น ้ ามีสีต่างๆ แตกต่างกนั โดยอุณหภูมิ
ของน ้ าจะอยูท่ี่ 30-50 องศาเซลเซียส และนอกจากนั้นสายน ้ าแร่ใตดิ้นท่ีมีอยูบ่ริเวณน้ียงัท าให้สารแขวนลอย



 

 

 

ในน ้าตกตะกอน จึงท าใหน้ ้ามีความใสมากอีกดว้ย ซ่ึงถา้เราเดินข้ึนไปอีกหน่อยก็จะเห็นตน้น ้ าท่ีไหลเป็นสาย
ลงมารวมกนัจนกลายเป็นสระมรกตแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่น ้ าตกร้อนคลองท่อม เป็นน ้ าพุร้อนแห่ง
หน่ึงในบรรดาน ้ าพุร้อนอีกหลายแห่งท่ีกระจดักระจายอยู่ในบริเวณน้ี น ้ าจะไม่ร้อนมาก มีอุณหภูมิประมาณ 
40-50 องศาเซลเซียส เป็นน ้ าร้อนท่ีซึมข้ึนมาจากผิวดินซ่ึงมีป่าละเมาะปกคลุมร่มร่ืน สายน ้ าไหลไปรวมกนั
ตามความลาดเอียงของพื้นท่ี บางช่วงมีควนักรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนาท าให้เกิด
ทศันียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณท่ีธารน ้ าร้อนไหลลงสู่คลองท่อมลดระดบัเกิดเป็นลกัษณะ
คลา้ยชั้นน ้าตกเล็ก ๆ (หากท่านตอ้งการเล่นน ้ากรุณาเตรียมชุดเพื่อเปล่ียนดว้ย) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
สู่จุดชมววิเขาขนาบน ้า เพื่อเก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตยต์กดินและความสวยงามของธรรมชาติ 
  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารซีฟู้ด  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Dusit Thani Krabi Beach Resort ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง เทีย่ว 4 เกาะ – ทะเลแหวก – ด าน า้ดูปะการัง – พกัผ่อนแบบชิลล์ๆ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ 
 ออกเดินทางออกจากท่าเรือ ไปยงัเกาะไก่ ท่ีมีภูเขาหินรูปไก่เป็นสัญลกัษณ์ตั้งตระหง่านอวดนกัท่องเท่ียว 

สนุกกบัการเล่นน ้าหรือด าน ้าชมความงามของปะการัง 
 ชมทะเลแหวก ความอศัจรรยข์องธรรมชาติ เม่ือน ้าทะเลแหวกเป็นสองฝ่ัง สามารถเดินจากเกาะทบั ไปยงั

เกาะใกลเ้คียงไดเ้ม่ือน ้าลงเต็มท่ี สัมผสัธรรมชาติของ 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ ท่ีแหวกถึงกนั
สามารถเดินถึงกนัได ้



 

 

 

 
 

 แวะชมเกาะปอดะ พบกบัหาดทรายขาวสะอาดสามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ณ จุด น้ี
สามารถเล่นน ้าหรือเลือกท่ีจะพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัรับประทานอาหารกลางวนั แบบ ปิคนิค 

บ่าย ขากลบัแวะถ ้าพระนางท่ีหาดไร่เลย ์ซึมซบับรรยากาศอนัสวยงามพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 
 ถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ น าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Dusit Thani Krabi Beach Resort ***** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่าม วดับางโทง – อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณ ี– วดัถ า้เส้ือ – ร้านของฝาก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม อิสระใหท้่านผอ่นคลายอิริยาบถ 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่วดับางโทง หรือ วดัมหาธาตุวชิรมงคล ตั้งอยูใ่นอ าเภออ่าวลึก วดัแห่งน้ีมีความสวยงามโดด

เด่น จนท าให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวทั้งหลายต่างแวะเวียนเดินทางมาช่ืนชมกนัอยา่งไม่ขาด
สาย สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2483 บนพื้นท่ีกวา่ 100 ไร่ บริเวณรอบวดัเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน ้ ามนั ซ่ึง
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของกระบ่ี น าท่านชมความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม “พระมหาธาตุเจดีย ์เฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ท่ีสร้างข้ึน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึง
ขณะนั้นด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระมหาธาตุเจดียอ์งคน้ี์
ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางวดั มีสีเหลืองทองอร่ามตาชวนดึงดูดใจแก่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดย
จุดเด่นของพระมหาธาตุเจดียมี์ความสูงประมาณ 95 เมตร บริเวณรอบๆ มีการประดบัตกแต่งคลา้ยคลึงกบั
มหาเจดียพ์ุทธคยา สถานท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย น าท่านสักการะองคพ์ระประธานในมหาเจดีย ์
เพื่อความเป็นสิริมงคล 



 

 

 

 
 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ าเภออ่าวลึก น าท่านชมความสวยงาม
ของธารน ้ามรกตไหลออกมาจากถ ้าลดหลัน่ตามหนา้ผาหินเป็นชั้นๆ ลงสู่แอ่งน ้าใสดา้นล่าง ท่านสามารถนัง่
ปิคนิคเล่นริมธาร ช่ืนชมดอกไมป่้านานาชนิด หรือจะลงเล่นน ้าก็ได ้อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองกระบ่ี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารปักษใ์ต ้
 
 



 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสักการะหลวงพอ่จ าเนียร แห่งวดัถ ้าเสือ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในจงัหวดักระบ่ีและจงัหวดั
ใกลเ้คียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวดัและช่ือเสียงของ “หลวงพ่อจ าเนียร” ประธานสงฆ์
วดัถ ้ าเสือท่ีมีผูเ้ล่ือมใสศรัทธามาช้านาน และยงัเป็นท่ีปฏิบติัธรรมวิปัสสนากรรมฐานท่ีน่าสนใจอีกด้วย 
สภาพโดยทัว่ไปของวดัถ ้ าเสือมีลกัษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้ า มีเพิงผาและแหล่งถ ้ าธรรมชาติ เช่น ถ ้ า
คนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลูกธนู ถ ้างู ถ ้าเต่า ถ ้ามือเสือ ทั้งน้ีพลาดไม่ไดก้บัการสักการะขอพรจาก "เจา้
แม่กวนอิม" ซ่ึงตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวดั สูงเด่นเป็นสง่า รวมถึงการพิชิตบนัได 1,200 ขั้น เพื่อข้ึนไป
สักการะ "พระธาตุเจดียร์ะฆงัใหญ่" ซ่ึงตั้งอยูบ่นดอย อีกทั้งยงัมองเห็นทิวทศัน์กระบ่ีไดโ้ดยรอบ จากนั้นน า
ท่านแวะซ้ือของฝากของท่ีระลึกจากร้านของฝากกระบ่ี 

 

 
 

15.30 น. น าท่านสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน FD4123 (ใชเ้วลาบิน 1.20 ชัว่โมง)    
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ท่องทะเลกระบี่ 
ราคาทวัร์ 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 ม.ีค./ 26-28 ม.ีค. 
ราคาทวัร์ 16,900 บาท : 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564 
  

อตัราค่าบริการ   ต.ค. / พ.ย. หยดุยาว/ ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

15,900 16,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,000 5,500 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 13,900 15,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน Air Asia (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 

 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

3 วนั 2 คืน ท่องทะเลกระบี่ 
ราคาทวัร์ 15,900 บาท :  3-5 ธ.ค.63    

 14-16 ม.ค.64       21-23 ม.ค.64   11-13 ก.พ.64    
 25-27 ก.พ.64   11-13 ม.ีค.64      26-28 ม.ีค.64 

ราคาทวัร์ 16,900 บาท :       ท   25-27 ธ.ค.63  31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่Line : @expressholiday 
 


