
 

ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั 

ภเูก็ต-เกาะพีพี-พงังา 3วนั 2คืน FD 
ตึกชิโนโปรตกีุส-พิพิธภณัฑไ์ทยหวัภเูก็ต-เขารงั-วดัฉลอง-ภเูก็ตแฟนตาซี 

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

 

เดนิทางโดยเครือ่งบนิสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี และ รถบัสปรับอากาศที ่จ.ภเูก็ต 

พัก โรงแรมภเูก็ตออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา  2 คนื 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีเดินทาง  
        12-14 เมษายน 2563   เทศกาลวนัสงกรานต ์                          14,900.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรกของการเดินทาง วนัอาทิตย ์12 เมษายน 2563                                                            
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภูเก็ต-ล่องอ่าวพงังา-ถ ้าลอด-เขาพิงกนั-เขาตาปู-เกาะปันหย-ีหาดกะรน 
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตูท่ี  

9-10 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย สังเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทวัร์” มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีส่ง 
กรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านท่ีหนา้ทางเขา้เคาน์เตอร์เช็คอิน และอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารท่ีนัง่และ 
โหลดสัมภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตูทางออกขึ้นเคร่ือง 

07.35 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ จงัหวดัภูเก็ต โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3001 
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้น าท่านขึ้นรถบสัปรับอากาศ 

เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล 
10.00 น. ถึงท่าเรือ น าท่านลงเรือท่องเท่ียว ล่องอ่าวพงังา ชมธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ท่ีสมบูรณ์ 

ท่ีสุดของประเทศ และประกอบไปดว้ยทิวทศัน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ ้าลอด สัญลกัษณ์ 
ของอ่าวพงังา ชมหินงอกหินยอ้ยท่ีอยูภ่ายในถ ้า ท่ีเรือสามารถลอดผา่นไปได ้และผา่นชม เกาะนมสาว 
(เกาะอกนางเมรี) ท่ีเป็นท่ีมาของนิทานพื้นบา้น “พระรถ เมรี” น าท่านขึ้น เขาพิงกนั ชมความมหศัจรรย ์
ของเขาพิงกนั และ เขาตะปู ท่ีอยูไ่ม่ไกลกนันกั 

กลางวนั 
 

บริการอาหารกลางวนั(1) ท่ีร้านอาหารบนเกาะปันหย ีหลงัอาหารมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวบน 
หมู่บา้นเกาะปันหย ีเดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน ้าแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซ้ือสินคา้อาหาร 
ทะเลตากแหง้เป็นของฝากคนทางบา้น 

14.30 น. เดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ แวะใหท้่านชมภาพเขียนสีสมยัโบราณ ท่ี เขาเขียน 
15.30 น. ถึงท่าเรือ น าท่านขึ้นรถบสัคนัเดิม เดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองภูเก็ต ขา้มสะพานเทพกษตัริยต์รี น าท่านถ่ายรูป 

ท่ี สะพานสารสินเดิม ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทอ้งทะเลอนัดามนั ท่ีเช่ือมจงัหวดัพงังาและภูเก็ต ใหท้่านถ่ายรูป 
ตามอิสระ  

ค ่า บริการอาหารค ่า(2) ท่ีร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
19.30 น. เช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด ์สปา  เชิญท่านพกัผอ่นยามค ่าคืนตามอิสระ 
ท่ีพกั โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด ์สปา   
วนัท่ีสองของการเดินทาง วนัเสาร์ท่ี 13 เมษายน 2563                                                  
ภูเก็ต-เรือซีแองเจิล-หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-ทะเลใน-เล่นน ้า-ด าน ้าชมปะการัง-เกาะพีพีดอน-โชวภ์ูเก็ตแฟนตาซี 
เชา้ บริการอาหารเชา้(3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าท่านขึ้นรถบสัปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือซีแองเจิล ในเมืองภูเก็ต 
08.00 น. ถึง ท่าเทียบเรือซีแองเจิล มคัคุเทศกติ์ดสต๊ิกเกอร์ของเรือ ใหก้บัท่าน จากนั้นขึ้นเรือท่องเท่ียวปรับอากาศ 

Sea Angle เพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ท่ีเคาน์เตอร์บนเรือ 
10.30 น. ถึง เกาะพีพีเล เรือจะน าท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆท่ีมีความสวยงามของเกาะพีพี น ้าทะเล 

ใสราวกบัมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Beach ท่ีโด่งดงั ชมอ่าวโล๊ะซามะ  
อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากบนเรือซีแองเจิล และใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการ ด าน ้าชมปะการังน ้าต้ืน ชม 
แนวปะการัง และฝงูปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย หรือสนุกสนานกบัการเล่นน ้าทะเลตามอิสระ  

กลางวนั น าท่านเขา้สู่ เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวนั(4) แบบบุฟเฟ่ตบ์นเกาะพีพีดอน 
13.00 น. หลงัอาหารมีเวลาใหท้่าน ไดเ้ล่นน ้าทะเล หรือเลือกพกัผอ่นบริเวณชายหาดอนัแสนบริสุทธ์ิ หรือเดินเล่น 

เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานดัหมายเรียกขึ้นเรือ 
14.30 น. น าท่านลงเรือท่องเท่ียวล าเดิม เดินทางกลบัสู่ เกาะภูเก็ต เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระบนเรือ Sea Angle 

บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ท่ีเคาน์เตอร์บนเรือ 
17.00 น. ถึงท่าเรือ ซีแองเจิล น าท่านขึ้นรถบสัคนัเดิม เดินทางสู่ หาดกมลา ภูเก็ต 
ค ่า ถึง ภูเก็ตแฟนตาซี บริการอาหารค ่า(5) ท่ีหอ้งอาหาร “มโนราห์ทอง” อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ทน์านาชาติ และ 

ใหท้่านชมความงดงามของร้านคา้ต่างๆ ภายในภูเก็ตแฟนตาซี ท่ีตกแต่งอยา่งอลงัการ หรือเลือกซ้ือ 
สินคา้ของฝากต่างๆ สนุกสนานกบัเกมการละเล่นต่างๆตามอิสระ จนถึงเวลาเขา้สู่โรงละคร 

21.00 น. น าท่านเขา้สู่โรงละคร เพื่อชมการแสดง “มหศัจรรยก์มลา” ท่ียิง่ใหญ่ตระการตา ดว้ยเทคนิค แสง สี  
เสียงพิเศษมากมาย ท่ีน่าต่ืนเตน้สวยงามอยา่งยิง่ใหญ่ ซ่ึงจะมีการแสดงท่ีหลากหลายรูปแบบ แสดงถึง 
ความเป็นไทย กบัฉากท่ีงดงาม 

22.20 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย บริเวณทางออก น าท่านขึ้นรถบสัปรับอากาศ เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั  
ท่ีพกั โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด ์สปา   



วนัท่ีสามของการเดินทาง วนัองัคารท่ี 14 เมษายน 2563                                                   
ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วดัฉลอง-พิพิธภณัฑภ์ูเก็ตไทยหวั-ชอ้ปป้ิง-ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้(6) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. อ าลาท่ีพกั เดินทางสู่ ท่องเท่ียวในภูเก็ต น าท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวท่ีอยูใ่ตสุ้ดของเกาะภูเก็ต  

ชมทิวทศัน์ยามเชา้ของแหลมพรหมเทพ ท่ียืน่ออกไปในทะเลอนัดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 
และชมประภาคารกาญจนาภิเษกท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

10.00 น. เดินทางสู่ วดัไชยธาราราม(วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้ักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารยช่ื์อดงัของ 
ชาวภูเก็ต และเป็นท่ีนบัถือของนกัท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจ าลอง ของหลวงพ่อแช่ม 
กราบนมสัการรูปป้ันเหมือนหุ่นขี้ ผ้ึง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดียพ์ระจอมไทย    

11.00 น. ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ทีขึ้นช่ือของภูเก็ต อาทิ ผา้บาติก โรงงาน มุกภูเก็ต อาทิ สร้อยคอ ต่างหู และอ่ืนๆ 
มากมายเป็นของฝากของท่ีระลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั(7) ท่ีร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านชม ตวัเมืองภูเก็ต ชมยา่นตึกเก่าท่ีสวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารท่ีเป็นรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่ง จีนและโปรตุเกส ท่ีลงตวัสวยงาม ท่ีมีอยูใ่หเ้ห็นในตวัเมือง ไม่วา่จะเป็น 
อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑภ์ูเก็ตไทยหวั อยูใ่นตว้อาคารทรงชิโน 
โปรตุกีส 2 ชั้น ภายในจดัแสดงเร่ืองราวและภาพต่างๆ การแต่งกาย ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตชาวจีนใน 
ภูเก็ต การท าเหมืองแร่ดีบุก อาหารการกิน แสดงถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีน่าสนใจยิง่นกั  

15.00 น. ขึ้นสู่ เขารัง ในตวัเมืองภูเก็ต ซ่ึงสถานท่ีพกัผอ่น ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองภูเก็ตและชมความ 
สวยงามของอ่าวต่างๆบนยอดเขารัง 

16.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ของฝากท่ีขึ้นช่ือของภูเก็ต อาทิ น ้าพริกกุง้เสียบ ขนมเตา้ส้อ อาหารทะเลแปรรูป 
ต่างๆ และของท่ีระลึก  

17.45 น. ถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบตัรขึ้นเคร่ือง และเดินเขา้สู่ประตูทางออกขึ้นเคร่ือง 
19.45 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3028 
21.10 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบริการทัวร์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พกั
ห้ อ ง ล ะ  2 
ท่าน) 

เ ด็ ก ไ ม่
เกิน 12 ปี 
พั ก กั บ
ผู ้ให ญ่  1 
ท่าน 

เด็กไม่เกิน 
1 2 ปี  พั ก
กับผู ้ให ญ่ 
2  ท่ าน  (มี
เตียงเสริม) 

เด็กไม่เกิน 
1 2 ปี  พั ก
กับผู ้ให ญ่ 
2 ท่าน (ไม่
มี เ ตี ย ง
เสริม) 

ผู ้ ใ ห ญ่  พั ก
หอ้งเด่ียว 
(เพิ่มท่านละ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเดินทาง 
1.ส าหรับผูใ้หญ่ บตัรประชาชนตวัจริง หรือใบขบัขี่ตวัจริง เพื่อใชเ้ช็คอินบตัรโดยสารขึ้นเคร่ืองของสายการบิน 
2.ส าหรับเด็ก บตัรประชาชนตวัจริง หรือส าเนาใบสูติบตัร เพื่อใชเ้ช็คอินบตัรโดยสารขึ้นเคร่ืองของสายการบิน 
ส่ิงท่ีควรน าติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชุดท่ีสวมใส่สบาย,ชุดสุภาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศพัทมื์อถือ,แบตส ารอง,ท่ีชาร์ตโทรศพัท,์อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดเล่นน ้าและชุดเปล่ียน 
3.ของใชส่้วนตวัท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(ส าหรับรายการทวัร์ท่ีมีการคา้งคืน) 
อตัราค่าบริการทัวร์นีร้วม 
1.ค่ารถบสัปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่ ท่องเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัท่ีช านาญทาง 
2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ดอนเมือง-ภูเก็ต สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยดั Ecconomy Class  15 กิโล 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยดั Ecconomy Class 15 กิโล 
3.ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
4.ค่าอาหาร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
6.ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
7.ค่าเคร่ืองด่ืมและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวา่งการเดินทาง 
8.ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
   (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิด 
   จากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
อตัราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2.ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์(ม้ือท่ีทานอิสระ),ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในห้องพกัโรงแรม 
3.ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 
 
การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1.เม่ือท าการจองทวัร์แลว้ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล,ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางในการติดต่อ ส าหรับการ 
   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน และท าการช าระค่ามดัจ าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง 
   ทวัร์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
2.การจองทวัร์และการส ารองท่ีนัง่บนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการ วางเงินมดัจ า เขา้มาท่ีบริษทัฯ เพื่อเป็นการยนืยนัการ 
   จองทวัร์ จึงจะถือวา่ไดท้ าการจองทวัร์และส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ ท่ีนัง่จะไม่ถูกตดั 
3.กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 15 วนั เพื่อใช ้
   ส าหรับการใส่ช่ือตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัร์เคร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
4.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 15 วนัเป็นอยา่งนอ้ย เน่ืองจากบริษทัฯตอ้งส ารอง 
   ค่าใชจ่้ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมท่ีพกั ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะถือวา่ ท่านยกเลิก 
   ทวัร์โดยอตัโนมติั และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามดัจ าคืนได ้ 
การยกเลกิการเดินทาง 
1.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ทางบริษทัฯจะคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจ าทวัร์ 
3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร์ 
4.การไม่มาช าระเงินค่าทวัร์ตามท่ีก าหนด  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทวัร์ทั้งหมด  
 
 
 



หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ 
1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 
   ตามท่ีก าหนดไว ้ 
2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามนัขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ 
   ราคาค่าน ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ 
   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 
   ส าคญั หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ 
   บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคุเทศกห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
4.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยัธรรมชาติและเหตุการณ์        
   อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของท่ีมีค่า อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผู ้
   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบติัเหตุจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่าน 
   ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
7.เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัร์ทั้งหมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ 
   เง่ือนไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอ้แลว้ 
ข้อมูลเพิม่เติม 
*** ส าหรับรายการทวัร์ท่ีมีการพกัคา้งคืน เน่ืองจากการวางแปลนของห้องพกั ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้
หอ้งพกัในแต่ละท่ีต่างกนั อาทิ เช่น หอ้งพกัเด่ียว(Single) ห้องพกัคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพกั 3 ท่าน(เสริมเตียง) หอ้งพกั
อาจจะไม่ติดกนั 
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มคัุเทศก์หรือหัวหนา้ทวัร์ตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 
*** ทางบริษทัฯ แตงโมทวัร์ จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านท่ีไวว้างใจและเลือกใช้การบริการท่องเท่ียวของทางบริษทัฯ ใน
การพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและ
ประทบัใจกบัการบริการในคร้ังน้ี 
 
 

 


