บิ นด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD7212
FD3224

DMK(ดอนเมือง) – KBV (กระบี)่
KBV (กระบี)่ – DMK(ดอนเมือง)

10.30 – 11.35
15.45 – 17.10

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานกระบี่ – วัดพระมหาธาตุวชิ รมงคล – คาเฟ่ ต้ นไม้ – ลานปูดา –
อ่าวนาง
(-/L/D)
08.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอย
ให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
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10.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD7212 ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
11.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ชมความงดงามของ วัด มหาธาตุวชิ รมงคล เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตัง้ ตามชื่อ
หมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ วัดบางโทงได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาเมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30
เมตร ยาว 70 เมตร งดงามโดดเด่นไปด้วยองค์ พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณสําหรับไฮไลท์สําคัญของวัดแห่งนี้ก็คอื “พระมหาธาตุเ จดีย์” ที่ได้รบั อิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยา
สถานทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

เช็คอินสุดชิว @ บ้านต้นไม้ คาเฟ่ THE TREE HOUSE CAFÉ สายคาเฟ่ตอ้ งห้ามพลาด! คาเฟ่ทม่ี องไปทาง
ไหนก็มแี ต่ความร่มรื่น รายล้อมไปด้วยต้นไม้ แถมยังมีทน่ี งให้
ั ่ หลายโซน นอกจากนี้ยงั มีดนตรีสดนังฟ
่ งั ชิวๆ

นําท่านเดินทางสู่ ลานปูดา หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ "อนุ สาวรียป์ ดู ํา" ตัง้ อยู่ทท่ี ่าเรือขนาบนํ้า จุดตรงนี้เป็ น
จุดชมวิวชัน้ ดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบนํ้า ภูเขาสองลูกทีต่ งั ้ อย่างโดดเด่นริมแม่น้ํากระบี่
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบีด่ ว้ ย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดํา จะมี "อนุ สาวรียน์ กออก" หรือนกอินทรี นก
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คํ่า

ประจําถิน่ ทีน่ ่ี สาเหตุทส่ี ร้างอนุ สาวรียเ์ ป็ นรูปปูดําและนกออกเพราะทัง้ สองสิง่ นี้ถอื เป็ นสัตว์ทแ่ี สดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของเมืองกระบี่
พิ เศษ!! บุฟเฟต์อาหารทะเล ไม่อนั ้ ร้านธงทะเลซีฟตู้
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั บุรีธารารีสอร์ท จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า

DAY 2 อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ล่องเรือดาน้า 7 เกาะ ชมพระอาทิ ตย์ตก
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

(B/-/D)

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

ให้ท่านอิสระในการท่องเทีย่ วอ่าวนาง หรือทํากิจกกรมต่างๆในโรงแรม
ได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น ว่ายนํ้า ฟิตเนต สปา
13.30 ลูกค้าเช็คอินขึน้ เรือ บนเรือมีไกด์แนะนํา และมีของว่าง ผลไม้ นํ้าเย็นๆ ให้ลกู ค้าได้รบั ประทาน ระหว่างเดินทาง
14.00 อ่าวไร่เลย์ ชมความงดงามของธรรมชาติ หาดทราย และเล่นนํ้ า ชมปลาปะการังเกาะทับ หรือทะเลแหวก หนึ่ง
ในอันซีนของไทย ซึง่ มีความแปลกตามธรรมชาติทส่ี วยงาม คือเมือ่ นํ้าลด จะปรากฎสันทรายทีเ่ ชื่อมเกาะทัง้ 3 เข้า
ด้วยกัน สามารถเดินเล่นและถ่ายรูป ความอัศจรรย์น้ไี ว้เป็นทีร่ ะลึก

16.30 และเดินทางไปยังเกาะไก่ เพื่อให้ลูกค้าได้ถ่ายรูป เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกธรรมชาติกดั กร่อนเป็ นรูปร่าง
เหมือนหัวไก่ และดํานํ้าดูปะการังใต้ทะเล และฝูงปลานานาชนิด
17.30 เดินทางต่อไปยัง เกาะตังหมิง จุดดําผิวนํ้า ชมปลาปะการังอันสวยงาม และปลานีโม (ปลาการ์ตูน) เป็ นจุดดํานํ้าที่
น่าประทับใจ
18.00 เดินทางสู่ เกาะปอดะ เกาะทีม่ นี ้ําทะเลใส มีปลาหลากหลายสีสนั และมีชายหาดขาวละเอียด เหมาะแก่การเล่นนํ้า
แก่การดํานํ้า และอิม่ อร่อยกับ BBQ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น พร้อมโชว์ควงไฟ
19.00 ต่อด้วย หาดถํ้าพระนาง เพื่อนมัสการศาลพระนางอันศักดิ ์สิทธิ ์ เพื่อขอพรและความเป็ นสิรมิ งคล ลงเล่นนํ้ าชม
แพลงก์ตอน (พรายนํ้าเรืองแสงรอบกายท่านในยามคํ่าคืน)
20.00 จบโปรแกรมถึงท่าเรือ และส่งลูกค้ากลับโรงแรมทีพ่ กั โดยสวัสดิภาพ
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นาท่านเข้าสู่ที่พกั บุรีธารารีสอร์ท จ.กระบี่ หรือเทียบเท่า
DAY 3 SWEET AND SOUR KRABI DESSERT CAFÉ – สระมรกต – KINGKONG PARK – ท่ าอากาศยานกะบี่ –
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าทุกท่านเช็คอินค่าเฟ่ SWEET AND SOUR KRABI DESSERT CAFÉ คาเฟ่ท่ามกลางหุบเขา โดดเด่นสะดุด
ตาด้วยการตกแต่งอิฐสีสม้ มีทงั ้ เครือ่ งดื่ม และขนมหวาน สายหวานห้ามพลาด

นําท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็ นสระนํ้าธรรมชาติท่มี คี วามสวยงาม มีลกั ษณะเป็ นบ่อหินปูน นํ้าใสสีเขียว
มรกต ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาประ-บางคราม นํ้าในสระมรกตสามารถเปลีย่ นสี
ไปได้ต ามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่ง ถือ กํ าเนิ ด ขึ้นมาจากธารนํ้ าอุ่ น ในผืนป่าที่ราบตํ่ าภาคใต้ เป็ นนํ้ าพุ ร้อ น
ลักษณะเป็ นสระนํ้ าร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระนํ้ าผุด อุณหภูมขิ องนํ้ าอยู่ท่ี 30-50 องศา
เซลเซียส
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จากนัน้ นําทุกท่านชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ KINGKONG PARK ตัง้ อยู่ท่ี เดอะพิตต้า วิลเลจ สระมรกต กระบี่
(The Pitta Village at Emerald pool Krabi) ทีเ่ ทีย่ วใหม่เมืองกระบี่ สัมผัสหุ่นฟางคิงคองหลายลีลาหน้าสระ
มรกต

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ขนมจีนปักษ์ใต้
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกะบี่
15.45 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3224 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
17.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
10 – 12 เมษายน 2564
10,999
2,000
11 – 13 เมษายน 2564
11,999
2,000
12 – 14 เมษายน 2564
11,999
2,000
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**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สาํ หรับการทําประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํ ามันทุ กแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นําเทีย่ วตามรายการ)
- บริการนํ้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
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- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ํ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจําท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
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- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทําการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปญั หาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
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- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ น
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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