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Tour Code: TMKBV-DD001 
 

ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั 

กระบ่ี-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3วนั 2คืน DD 
วดัถ ้าเสือ-น ้าตกรอ้น-สระมรกต-สสุานหอย-ท่องทะเลกระบ่ี4เกาะ-ทะเลแหวก 

เลน่น ้าด าน ้าชมปะการงั-เกาะปอดะ-ท่าปอมคลองสองน ้า 

 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอำกำศทีจั่งหวัดกระบี ่

พัก The Small Hotel Krabi 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทำง  
12-14 เมษำยน 2563  เทศกำลวันสงกรำนต ์                               13,900.- 
วันแรกของกำรเดนิทำง                                                                              วันอำทติยท์ี ่12 เมษำยน 2563                                                                                                          
ดอนเมอืง-กระบี-่น ้ำตกรอ้น-สระมรกต-สสุำนหอย-อ่ำวนำง 

04.45 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมืองเทีย่วบนิในประเทศอำคำรผูโ้ดยสำร 2 ชัน้ 3 แถว 14-

15 สำยกำรบนินกแอร ์สงัเกตป้ำยตอ้นรับ “แตงโมทวัร”์ มัคคเุทศกแ์ละเจำ้หนำ้ทีส่ง่กรุ๊ป คอยตอ้นรับทำ่น

ทีห่นำ้ทำงเขำ้เคำน์เตอรเ์ช็คอนิ และอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องบัตรโดยสำรทีน่ั่งและโหลดสมัภำระ แลว้

เดนิเขำ้สูป่ระตทูำงออกขึน้เครือ่ง 

06.30 น. เหริฟ้ำสู ่จังหวัดกระบี ่โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7910 

07.45 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนกระบี ่ใหท้ำ่นรับสมัภำระ แลว้น ำทำ่นขึน้รถบัสปรบัอำกำศ เดนิทำงทอ่งเทีย่วใน จ.กระบี่   

09.00 น. เดนิทำงสู ่ น ้ำตกรอ้น 1 ใน Unseen in Thailand สำยธำรน ้ำอุ่นสำยเล็กๆ ที่ไหลลงสูล่ ำน ้ำเย็น ทีท่่ำน

สำมำรถลงเลน่น ้ำได ้เปรยีบเสมอืนสปำธรรมชำต ิใหท้่ำนมีเวลำพักผ่อน น่ังแชเ่ทำ้ตำมอสิระ จนถงึเวลำ

นัดหมำย จำกนัน้น ำทำ่นสู ่สระมรกต ชมสระน ้ำธรรมชำตสิเีขยีวมรกต ทีง่ดงำมสมชือ่ ทีร่่มรื่นดว้ยพรรณ

ไมน้ำนำชนดิ เชญิทำ่นพักผ่อนหรอืจะลงเลน่น ้ำในสระมรกตตำมอสิระ จนถงึเวลำนัดหมำย 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวัน(1) ทีร่ำ้นอำหำร  

13.30 น. เดนิทำงสู ่สสุำนหอย 40 ลำ้นปี ส ิง่มหัศจรรยท์ำงธรรมชำต ิชมฟอสซลิหอยน ้ำจืดทีส่ะสมทับถมกันนับ

ลำ้นตวั กลำยเป็นแผ่นหนิทีย่ืน่ลงสูท่ะเล ดว้ยควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยทีำงดำ้นธรณีวทิยำ จงึก ำหนด 

อำยุใหม่เหลอืประมำณ 40-20 ลำ้นปี 

15.00 น. น ำทำ่นเทีย่วชม วัดแกว้โกรวำรำม กรำบสกักำระขอพรพระประธำน ภำยในวหิำรทีส่วยงำม แลว้น ำท่ำน

ถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึที ่อนุสำวรยีป์ูด ำ ทีด่ำ้นหลงัเป็นฉำกของเขำขนำบน ้ำ สญัลกัษ์ของเมอืงกระบี ่ 
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17.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตำมอสิระ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(2) ทีร่ำ้นอำหำร  จำกนัน้เชญิทำ่นพักผ่อนในยำมค ำ่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วันทีส่องของกำรเดนิทำง                                                                              วันจันทรท์ี ่13 เมษำยน 2563                                                                                                                                                       
ทอ่งทะเลกระบี-่ถ ้ำพระนำง-ทะเลแหวก-เกำะทบั-เกำะหมอ้-เลน่น ้ำ-ด ำน ้ำชมปะกำรัง-เกำะปอดะ 

เชำ้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิำรอำหำรเชำ้(3) ทีห่อ้งอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หำดนพรัตนธ์ำรำ 

09.00 น. น ำทำ่นลงเรอื สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ล ำหรู ทอ่งทะเลกระบี ่ใหท้ำ่นไดช้ืน่ชมกบัควำมงดงำมของทะเล

กระบี ่ผ่ำนเกำะแกง่ตำ่งๆ บรกิำรทำ่นดว้ยน ้ำดืม่เย็นๆ 

09.30 น. น ำทำ่นสู ่หำดถ ้ำพระนำง ชำยหำดทีส่วยงำมระดบัโลก ตดิอันดบั 1 ใน 10 ชำยหำดทีส่วยงำม ชม ถ ้ำพระ

นำง ถ ้ำทีศ่กัด ิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชำวเรอื กรำบสกักำระเพือ่ควำมเป็นสริมิงคล ชมอ่ำวไร่เลยต์ะวันออก

สถำนทีปี่นหนำ้ผำทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลก ท่ำนจะไดเ้ห็นนักปีนผำทีม่ำทดสอบควำมสวยงำมของหนำ้ผำ

หนิปูนแห่งนี้ 

10.30 น. น ำทำ่นสมัผัสกบั ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ข ึน้อยู่กบัสภำพน ้ำ) สนัทรำยทีเ่ชือ่มระหว่ำงเกำะไก ่

เกำะทบัและเกำะหมอ้ ซึง่เกดิข ึน้ไดท้กุวัน ใหท้ำ่นเดนิเลน่บนสนัทรำย เปรยีบเสมอืนทำ่นไดเ้ดนิอยู่กลำง 

ทอ้งทะเลอันดำมัน และพักผ่อนตำมอสิระ 

11.00 น. น ำท่ำนถ่ำยรูป เกำะไก่ เกำะหนิปูนกลำงทะเลทีถู่กทัง้ฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขำรูปร่ำงเหมือนหัวไก่

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่เกำะสี ่เชญิทกุทำ่นเลน่น ้ำ ด ำน ้ำชมปะกำรัง ชมปลำทะเลทีส่วยงำม ชมฝูงปลำเสอืทีม่ี

มำกมำย ปลำนกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลำกำรต์นูทีอ่ำศยัอยู่ในดงดอกไมท้ะเล 

กลำงวัน น ำทำ่นขึน้ เกำะปอดะ บรกิำรอำหำรกลำงวัน(4) แบบปิกนกิ(อำหำรกลอ่ง) ทำ่มกลำงบรรยำกำศใตท้วิสน  

อำกำศสบำยๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสำยลม หลงัอำหำรเชญิทำ่นพักผ่อน หรอืเลน่น ้ำทะเลบรเิวณเกำะปอดะ 

ตำมอสิระ จนถงึเวลำนัดหมำย 

14.30 น. น ำทำ่นขึน้เรอื สปีดโบ๊ท เดนิทำงกลบัสูท่ำ่เรอื นพรัตนธ์ำรำ 

14.30 น. ขึน้รถบัสคนัเดมิ เดนิทำงกลบัเขำ้สูท่ีพ่ัก เชญิทำ่นพักผ่อนตำมอสิระ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(5) ทีร่ำ้นอำหำร หลงัอำหำรเชญิทำ่นพักผ่อนไดต้ำมอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วันทีส่ำมของกำรเดนิทำง                                                                            วันอังคำรที ่14 เมษำยน 2563                                                                                                                                                      
ทำ่ปอมคลองสองน ้ำ-วัดถ ้ำเสอื-รำ้นของฝำก-ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง 

เชำ้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิำรอำหำรเชำ้(6) ทีห่อ้งอำหำรของโรงแรม แลว้เชญิทำ่นพักผ่อนตำมอสิระ 

09.00 น. เดนิทำงสู ่ท่ำปอม คลองสองน ้ำ ทีเ่ป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศกึษำระบบนเิวศน์วทิยำ ชม

ควำมสมบูรณ์ของป่ำชำยเลน และพชืน ้ำนำนำชนดิ ชมสำยน ้ำทีใ่สสะอำด ทีม่ีลักษณะพเิศษ คอื เมื้อน ้ำ

ข ึน้จะเป็นน ้ำเค็ม เมือ่น ้ำลด จะเป็นน ้ำจดืและมชีว่งทีเ่ป็นรอยตอ่ของสองน ้ำ 

11.00 น. ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝำก ของทีร่ะลกึทีข่ ึน้ชือ่ของ จ.กระบี ่อำท ิน ้ำพรกิกุง้เสยีบ กะปิ ของทะเลแปรรูป

ตำ่งๆ และสนิคำ้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ ทีร่ำ้นศรกีระบี ่

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวัน(7) ทีร่ำ้นอำหำร 

13.30 น. น ำทำ่นเขำ้สู ่วัดถ ้ำเสอื ซึง่เป็นส ำนักวปัิสสนำของทำ่นพระอำจำรยจ์ ำเนียร มคีวำมร่มรืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่น ำ

ทำ่นนมัสกำรพระพุทธรูปภำยในถ ้ำ และนมัสกำรเจำ้แม่กวนอมิ ทีอ่ยู่ภำยในวัด นอกจำกนัน้ยังมีถำ้ต่ำงๆ

และทำงเดนิข ึน้สูย่อดเขำ เพือ่ชมววิทวัทศันข์องเมอืงกระบีท่ีส่วยงำม 

15.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนกระบี ่

16.30 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนกระบี ่เชค็อนิสมัภำระ และรับบัตรขึน้เครือ่ง  

18.00 น. เดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพโดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7915  

19.20 น. เดนิทำงกลบัถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ พรอ้มกบัภำพควำมประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่รำคำ
ทำ่นละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทำ่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 

1 ทำ่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทำ่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทำ่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทำ่นละ) 

12-14  เมษำยน 2563 (เทศกำลสงกรำนต ์) 13,900 13,900 13,900 12,900 2,000 

หมำยเหต ุ  เดนิทำงโดยสำยกำรบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอำกำศทีจั่งหวัดกระบี ่

 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส ำหรับผูใ้หญ ่บัตรประชำชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่งัจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสำรขึน้เครือ่งของสำยกำรบนิ 

2.ส ำหรับเดก็ บัตรประชำชนตวัจรงิ หรอืส ำเนำใบสตูบิัตร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสำรขึน้เครือ่งของสำยกำรบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยำรักษำโรคประจ ำตวั,ชดุทีส่วมใสส่บำย,ชดุสภุำพส ำหรับกำรเขำ้ชมวัด,รองเทำ้ทีส่วมใสส่บำย 

2.กลอ้งถำ่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตส ำรอง,ทีช่ำรต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,ชดุเลน่น ้ำและชดุเปลีย่น 

3.ของใชส้ว่นตวัทำ่น อำท ิแปรงสฟัีน,ยำสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตำ่งๆ(ส ำหรับรำยกำรทวัรท์ีม่กีำรคำ้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คำ่รถบัสปรับอำกำศ 40 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัทีช่ ำนำญทำง 

2.คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ ดอนเมอืง-กระบี ่สำยกำรบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

   คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ กระบี-่ดอนเมอืง สำยกำรบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

3.คำ่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ (พักหอ้งละ 2 ทำ่น) 

4.คำ่อำหำร 7 มือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

5.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

6.คำ่พำหนะทอ้งถิน่(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

7.คำ่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิำรบนรถในระหวำ่งกำรเดนิทำง 

8.คำ่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

9.คำ่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำง 

   (คำ่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท  คำ่รักษำพยำบำลในกรณีทีเ่กดิ 

   จำกอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตำ่งหำก,คำ่รกัษำ  

   พยำบำล(ในกรณีทีเ่กดิจำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2.คำ่อำหำรมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรทวัร(์มือ้ทีท่ำนอสิระ),คำ่โทรศพัทแ์ละคำ่เครือ่งดืม่มนิบิำรใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คำ่ใชจ้่ำยทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจำกผูเ้ดนิทำงเอง 

4.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ส ำหรับชำวตำ่งชำตทิีต่อ้งช ำระเพิม่ อำท ิคำ่ธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำต ิ

5.คำ่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงำนขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้ำใจของทำ่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท ำกำรจองทวัรแ์ลว้ กรุณำแจง้ชือ่-นำมสกลุ,ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทำงในกำรตดิตอ่ ส ำหรับกำร 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทำ่น และ ท ำกำรช ำระคำ่มดัจ ำทวัร ์ทำ่นละ 5,000 บำท เพือ่เป็นกำรยนืยนักำรจอง 

   ทวัร ์โดยกำรโอนเงนิเขำ้ทำงธนำคำรของบรษัิทฯ ดงัรำยละเอยีด 

2.กำรจองทวัรแ์ละกำรส ำรองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีำร วำงเงนิมัดจ ำ เขำ้มำทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นกำรยนืยันกำร 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณำสง่ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ใหท้ำงบรษัิทฯ กอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส ำหรับกำรใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส ำหรบัทวัรเ์ครือ่งบนิ) และกำรท ำเอกสำรประกนัอุบตัเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 

4.กำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณำช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 15 วันเป็นอยำ่งนอ้ย เนื่องจำกบรษัิทฯตอ้งส ำรอง 



TM : ท่องทะเลกระบี-่ถ ้ำพระนำง3วัน2คนื (เครือ่งDD)                                                                                                                   หนำ้ 4 จำก 4 

   คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ อำท ิคำ่โรงแรมทีพ่ัก คำ่รถ คำ่อำหำรและคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำ ทำ่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคำ่มัดจ ำคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  ทำงบรษัิทฯจะคนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน  ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่มัดจ ำทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่ใชจ้่ำย เต็มจ ำนวนของรำคำทวัร ์

4.กำรไม่มำช ำระเงนิคำ่ทวัรต์ำมทีก่ ำหนด  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทำงไม่ถงึ 

   ตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

2.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำคำ่ทวัร ์หำกมกีำรปรับรำคำคำ่น ้ำมันขึน้ กอ่นกำรเดนิทำง หรอืมกีำรปรับ 

   รำคำคำ่น ้ำมันและภำษีน ้ำมัน(กรณีเดนิทำงโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วหรอืบำงประกำร โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนทีแ่ละเวลำ ทัง้นี้โดยค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของทำ่นเป็น 

   ส ำคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สำมำรถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนำ้ทวัร ์

4.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ,เหตกุำรณ์ภยัธรรมชำตแิละเหตกุำรณ์    

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำง บรษัิทฯ 

5.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หำกเกดิกำรสญูหำยสิง่ของทีม่คีำ่ อันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตวัผู ้

   เดนิทำง,เกดิกำรโจรกรรม,อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำทำ่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนืได ้ไม่วำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำหรอืช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมด กบัทำงบรษัิทฯแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมำยเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส ำหรับรำยกำรทวัรท์ีม่กีำรพักคำ้งคนื เนื่องจำกกำรวำงแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำ

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่ำงกัน อำท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่ำน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอำจจะไม่ตดิกนั 

*** กำรเดนิทำงเป็นครอบครัว หำกทำ่นมำเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับกำร

ดูแลเป็นพเิศษ อำท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอำยุมีโรคประจ ำตัว ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของทำ่นเองดว้ย เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะจำกหลำยครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนำ้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทำงบรษัิทฯ แตงโมทวัร ์จ ำกดั ขอขอบพระคณุทำ่นทีไ่วว้ำงใจและเลอืกใชก้ำรบรกิำรทอ่งเทีย่วของทำงบรษัิทฯ 

ในกำรพำทำ่นและครอบครวัเดนิทำงทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ ทำ่นจะไดร้บัควำมสะดวกสบำยและ

ประทบัใจกบักำรบรกิำรในครัง้นี้ 

 


