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Tour Code: TMHKT-FD001 
 

ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั 

ภเูก็ต-เกาะพีพี-พงังา 3วนั 2คืน FD 
ตึกชิโนโปรตกุสี-พิพิธภณัฑไ์ทยหวัภเูกต็-เขารงั-วดัฉลอง-ภเูกต็แฟนตาซี 

เกาะพีพี-เลน่น ้าด าน ้าชมปะการงั-พงังา-ถ ้าลอด-เขาพิงกนั-เขาตาป-ูเกาะปันหย ี

 

เดนิทางโดยเครือ่งบนิสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี และ รถบสัปรับอากาศที ่จ.ภเูก็ต 

พัก โรงแรมภเูก็ตออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา  2 คนื 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
        12-14 เมษายน 2563   เทศกาลวันสงกรานต ์                          14,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง                                                                                วันอาทติย ์12 เมษายน 2563                                                            
ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ภเูก็ต-ลอ่งอา่วพังงา-ถ ้าลอด-เขาพงิกนั-เขาตาป-ูเกาะปันหย-ีหาดกะรน 

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตทูี ่ 

9-10 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สงัเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทวัร”์ มคัคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ทีส่ง่ 

กรุ๊ป คอยตอ้นรับทา่นทีห่นา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ และอ านวยความสะดวกเรือ่งบตัรโดยสารทีน่ั่งและ 

โหลดสมัภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เครือ่ง 

07.35 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่จังหวัดภเูก็ต โดยเครือ่งบนิ สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3001 

09.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภูเก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้น าท่านขึน้รถบัสปรับ

อากาศ เดนิทางสู ่ทา่เรอืสรุะกลุ 

10.00 น. ถงึทา่เรอื น าทา่นลงเรอืทอ่งเทีย่ว ลอ่งอา่วพังงา ชมธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลน ทีส่มบรูณ์ 

ทีส่ดุของประเทศ และประกอบไปดว้ยทวิทัศนข์องเขาหนิปนู รปูรา่งแปลกตา ชมถ ้าลอด สญัลักษณ์ 

ของอา่วพังงา ชมหนิงอกหนิยอ้ยทีอ่ยูภ่ายในถ ้า ทีเ่รอืสามารถลอดผา่นไปได ้และผา่นชม เกาะนมสาว 

(เกาะอกนางเมร)ี ทีเ่ป็นทีม่าของนทิานพืน้บา้น “พระรถ เมร”ี น าทา่นขึน้ เขาพงิกนั ชมความมหัศจรรย ์

ของเขาพงิกนั และ เขาตะป ูทีอ่ยูไ่มไ่กลกนันัก 

กลางวัน 

 

บรกิารอาหารกลางวัน(1) ทีร่า้นอาหารบนเกาะปันหย ีหลังอาหารมเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วบน 

หมูบ่า้นเกาะปันหย ีเดนิชมโรงเรยีน สนามฟตุบอลลอยน ้าแหง่เดยีวในเมอืงไทย เลอืกซือ้สนิคา้อาหาร 

ทะเลตากแหง้เป็นของฝากคนทางบา้น 

14.30 น. เดนิทางกลับสู ่ทา่เรอื แวะใหท้า่นชมภาพเขยีนสสีมยัโบราณ ที ่เขาเขยีน 
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15.30 น. ถงึทา่เรอื น าทา่นขึน้รถบสัคันเดมิ เดนิทางเขา้สู ่ตัวเมอืงภเูก็ต ขา้มสะพานเทพกษัตรยิต์ร ีน าทา่นถา่ยรปู 

ที ่สะพานสารสนิเดมิ ซึง่เป็นจดุชมววิทอ้งทะเลอนัดามนั ทีเ่ชือ่มจังหวัดพังงาและภเูก็ต ใหท้า่นถา่ยรปู 

ตามอสิระ  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(2) ทีร่า้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

19.30 น. เชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมภเูก็ตออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา  เชญิทา่นพักผอ่นยามค ่าคนืตามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรมภเูก็ตออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา   

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                              วันเสารท์ี ่13 เมษายน 2563                                                  
ภเูก็ต-เรอืซแีองเจลิ-หมูเ่กาะพพี-ีชมอา่วมาหยา-ทะเลใน-เลน่น ้า-ด าน ้าชมปะการัง-เกาะพพีดีอน-โชวภ์เูก็ตแฟนตาซ ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นขึน้รถบสัปรับอากาศ เดนิทางสู ่ทา่เรอืซแีองเจลิ ในเมอืงภเูก็ต 

08.00 น. ถงึ ทา่เทยีบเรอืซแีองเจลิ มคัคเุทศกต์ดิสติ๊กเกอรข์องเรอื ใหก้บัทา่น จากนัน้ขึน้เรอืทอ่งเทีย่วปรับอากาศ 

Sea Angle เพือ่เดนิทางสู ่หมูเ่กาะพพี ีบรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ทีเ่คานเ์ตอรบ์นเรอื 

10.30 น. ถงึ เกาะพพีเีล เรอืจะน าทา่นชมความงามรอบเกาะ ชมอา่วตา่งๆทีม่คีวามสวยงามของเกาะพพี ีน ้าทะเล 

ใสราวกบัมรกต อาท ิอา่วมาหยา สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach ทีโ่ดง่ดัง ชมอา่วโล๊ะซามะ  

อา่วปิเละ(ทะเลใน) จากบนเรอืซแีองเจลิ และใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการ ด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ ชม 

แนวปะการัง และฝงูปลาทะเลสสีนัสวยงามมากมาย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่น ้าทะเลตามอสิระ  

กลางวัน น าทา่นเขา้สู ่เกาะพพีดีอน บรกิารอาหารกลางวัน(4) แบบบฟุเฟ่ตบ์นเกาะพพีดีอน 

13.00 น. หลังอาหารมเีวลาใหท้า่น ไดเ้ลน่น ้าทะเล หรอืเลอืกพักผอ่นบรเิวณชายหาดอนัแสนบรสิทุธิ ์หรอืเดนิเลน่ 

เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึภายในตลาดบนเกาะ จนถงึเวลานัดหมายเรยีกขึน้เรอื 

14.30 น. น าทา่นลงเรอืทอ่งเทีย่วล าเดมิ เดนิทางกลับสู ่เกาะภเูก็ต เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระบนเรอื Sea Angle 

บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ทีเ่คานเ์ตอรบ์นเรอื 

17.00 น. ถงึทา่เรอื ซแีองเจลิ น าทา่นขึน้รถบสัคันเดมิ เดนิทางสู ่หาดกมลา ภเูก็ต 

ค ่า ถงึ ภเูก็ตแฟนตาซ ีบรกิารอาหารค ่า(5) ทีห่อ้งอาหาร “มโนราหท์อง” อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ทน์านาชาต ิและ 

ใหท้า่นชมความงดงามของรา้นคา้ตา่งๆ ภายในภเูก็ตแฟนตาซ ีทีต่กแตง่อยา่งอลังการ หรอืเลอืกซือ้ 

สนิคา้ของฝากตา่งๆ สนุกสนานกบัเกมการละเลน่ตา่งๆตามอสิระ จนถงึเวลาเขา้สูโ่รงละคร 

21.00 น. น าทา่นเขา้สูโ่รงละคร เพือ่ชมการแสดง “มหัศจรรยก์มลา” ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตา ดว้ยเทคนคิ แสง ส ี 

เสยีงพเิศษมากมาย ทีน่่าตืน่เตน้สวยงามอยา่งยิง่ใหญ ่ซึง่จะมกีารแสดงทีห่ลากหลายรปูแบบ แสดงถงึ 

ความเป็นไทย กบัฉากทีง่ดงาม 

22.20 น. พรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย บรเิวณทางออก น าทา่นขึน้รถบสัปรับอากาศ เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่ัก โรงแรมภเูก็ตออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา   

วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                           วันองัคารที ่14 เมษายน 2563                                                   
ภเูก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว-ชอ้ปป้ิง-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. อ าลาทีพั่ก เดนิทางสู ่ทอ่งเทีย่วในภเูก็ต น าทา่นชม แหลมพรหมเทพ จดุชมววิทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ต  

ชมทวิทัศนย์ามเชา้ของแหลมพรหมเทพ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลอนัดามนั เชญิทา่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

และชมประภาคารกาญจนาภเิษกทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

10.00 น. เดนิทางสู ่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ใหท้า่นไดส้กัการะ หลวงพอ่แชม่ พระเกจอิาจารยช์ือ่ดังของ 

ชาวภเูก็ต และเป็นทีนั่บถอืของนักทอ่งเทีย่วตา่งๆ รวมทัง้ชาวตา่งชาต ิชมกฏุจิ าลอง ของหลวงพอ่แชม่ 

กราบนมสัการรปูปัน้เหมอืนหุน่ขีผ้ ึง้ และสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุใน พระมหาเจดยีพ์ระจอมไทย    

11.00 น. ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทขีึน้ชือ่ของภเูก็ต อาท ิผา้บาตกิ โรงงาน มกุภเูก็ต อาท ิสรอ้ยคอ ตา่งห ูและอืน่ๆ 

มากมายเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นชม ตัวเมอืงภเูก็ต ชมยา่นตกึเกา่ทีส่วยงามของภเูก็ต ตกึ “ชโิน-โปตกุสี” อาคารทีเ่ป็นรปูแบบ 

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่ง จนีและโปรตเุกส ทีล่งตัวสวยงาม ทีม่อียูใ่หเ้ห็นในตัวเมอืง ไมว่า่จะเป็น 

อาคารพาณชิย ์หรอืบา้นเป็นหลัง จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว อยูใ่นตว้อาคารทรงชโิน 

โปรตกุสี 2 ชัน้ ภายในจัดแสดงเรือ่งราวและภาพตา่งๆ การแตง่กาย ประเพณีวัฒนธรรม วถิชีวีติชาวจนีใน 

ภเูก็ต การท าเหมอืงแรด่บีกุ อาหารการกนิ แสดงถงึเรือ่งราวในอดตีทีน่่าสนใจยิง่นัก  

15.00 น. ขึน้สู ่เขารัง ในตัวเมอืงภเูก็ต ซึง่สถานทีพั่กผอ่น ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงภเูก็ตและชมความ 
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สวยงามของอา่วตา่งๆบนยอดเขารัง 

16.00 น. ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของภเูก็ต อาท ิน ้าพรกิกุง้เสยีบ ขนมเตา้สอ้ อาหารทะเลแปรรปู 

ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ  

17.45 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต เชค็อนิสมัภาระ และรับบตัรขึน้เครือ่ง และเดนิเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เครือ่ง 

19.45 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3028 

21.10 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

12-14  เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์) 14,900 14,900 13,600 12,000 1,600 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยเครือ่งบนิการบนิแอรเ์อเซยี และรถบัสปรับอากาศทีจั่งหวดัภเูก็ต 

 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ ่บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่ัวจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.ส าหรับเด็ก บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืส าเนาใบสตูบิตัร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ์กนัแดด,รม่พบั,ชดุเลน่น ้าและชดุเปลีย่น 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถบสัปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ดอนเมอืง-ภเูก็ต สายการบนิแอรเ์อเชยี ชัน้ประหยดั Ecconomy Class  15 กโิล 

   คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภเูกต็-ดอนเมอืง สายการบนิแอรเ์อเชยี ชัน้ประหยดั Ecconomy Class 15 กโิล 

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

4.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

7.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

8.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

 



TM : ภเูก็ต-เกาะพพี-ีพงังา 3วนั 2คนื FD                                                                                                                                 หนา้ 4 จาก 5                          

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทัวร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่มกีาร วางเงนิมดัจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ ทีน่ั่งจะไมถ่กูตดั 

3.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนือ่งจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพั่ก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาตแิละเหตกุารณ์        

   อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น 

   ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนือ่งจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละที่ต่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดี่ยว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมโีรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ แตงโมทัวร ์จ ากดั ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ 

ในการพาทา่นและครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะไดรั้บความสะดวกสบายและ

ประทับใจกบัการบรกิารในครัง้นี้ 

 


