
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ท่องเท่ียว ด ำน ้ ำชมปะกำรัง ณ อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะแห่งชำติชุมพร 
สัมผสัควำมงดงำม และควำมอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชำติแห่งทอ้งทะเลชุมพรท่ีมีช่ือเสียง น ำท่ำนล่องแพ
พะโต๊ กิจกรรมยอดฮิตของจงัหวดัชุมพร พร้อมสักกำระพระบรมธำตุสวีเก่ำแก่ถึง 700 ปี และสักกำระองค์
กรมหลวงชุมพร ใหท่้ำไดพ้กัผอ่นในบรรยำกำศสบำยๆ ไปกบัผืนฟ้ำและทอ้งทะเล ณ หำดทรำยรี 

 

เท่ียวอุ่นใจห่างไกลโควิด19 

✓ ไดรั้บกำรรองรับมำตรำฐำน 
✓ สะดวก สะอำด ปลอดภยั 
✓ ใส่ใจ ดูแลเหมือนครอบครัว 

ราคาพเิศษรวม 

✓ อำหำรครบทุกมื้อตำมท่ีระบุ 
✓ กิจกรรมด ำน ้ำต้ืนพร้อมอำหำร 
✓ กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ 



 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้ทอ้งถ่ินชุมพร 
• ท่ีพกัมำตรฐำน 
• รถตูป้รับอำกำศแบบมำตรฐำน VIP  (เพื่อควำมสะดวกและคล่องตวัในกำรเดินทำง)  
• กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะสุดฟิน สำยน ้ำเยน็ฉ ่ำ 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  

ก ำหนดวนัออกเดินทำง 
               กนัยำยน  10-13 / 17-20 / 24-27       
               ตุลำคม   01-04 / 08-11 / 10-13 / 22-25 / 23-26 / 29ต.ค.-01พ.ย. 
               พฤศจิกำยน  05-08 / 12-15 / 19-22 /  26-29 
               ธนัวำคม  03-06 / 04-07 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 
วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – ชุมพร    
22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนบัพบ ลิกไนทท์วัร์ ถนนบรมรำชชนี เขตตล่ิงชนั เจำ้หนำ้ท่ีคอยตอ้นรับอ ำนวยควำม

สะดวก 
23.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่จงัหวดัชุมพร ดว้ยรถตูป้รับอำกำศ VIP ระหวำ่งค ่ำคืนใหท้่ำนพกัผ่อนระหวำ่งนัง่รถ 

(ประมำณ 7 ชัว่โมง / 470 Km) 

วนัที่สอง(2)  ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ด าน ้าเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา 
06.00 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงจงัหวดัชุมพร ประตูแรกสู่ภำคใต ้ชุมพรเป็นเมืองส ำคญัท่ีพบตำมหลกัฐำนทำง

ประวติัศำสตร์วำ่มีควำมส ำคญัต่อ
เมืองในอดีต ปัจจุบนัชุมพรเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีทั้งทะเลและภูเขำรวมไป
ถึงวฒันธรรมใหท้่ำนไดค้น้หำ ใหทุ้ก
ท่ำนท ำธุระส่วนตวั ลำ้งหนำ้แปรงฟัน
เปล่ียนชุดล ำลองเพื่อเดินทำงท่องเท่ียว
กนัในวนัน้ี 

07.00 น. บริกำรม้ืออำหำรเชำ้ ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถ่ิน 

 หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำคณะ
ท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือท่ำยำง จุดขึ้นเรือ



 

เพื่อไปท ำกิจกรรมด ำน ้ ำต่ืน ณ อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร ประกอบดว้ยเกำะน้อยใหญ่จ ำนวนมำกมำย 
เป็นพื้นท่ีแผ่นดินและทะเลท่ีกวำ้งขวำง จดัเป็นอุทยำนแห่งชำติและพื้นท่ีสงวน ณ อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะ
ชุมพร ท่ำนจะไดท้ ำกิจกรรมด ำน ้ ำต้ืน เกำะง่ำมน้อย – เกำะงำมใหญ่ – เกำะมำตรำ ซ่ึงเป็นไฮไลท์หลกัของ
กำรท ำกิจกรรมด ำน ้ ำในจงัหวดัชุมพร (กิจกรรมด ำน ้ ำต้ืน รำคำรวมอยู่ในแพคเก็จท่องเท่ียวแลว้ แพคเกจ
ประกอบด้วย กิจกรรมด ำน ้ ำ ชู ชีพ 
หนำ้กำกด ำน ้ ำ เคร่ืองด่ืม เจำ้หนำ้ท่ีเรือ
คอยอ ำนวยควำมสะดวก หำกท่ำนท ำ
อุปกรณ์สูญหำยอำจมีค่ำใช้จ่ำยท่ีท่ำน
ตอ้งรับผิดชอบ)  

จุดท่ี 1 เกำะง่ำมน้อย เป็นเกำะท่ีเกิดจำกแร่
ธำตุประเภทหินปูนรวมตัวกันหลำย
ล้ำน ปี  บ ริ เวณ รอบ เกำะมีสั ตว์น ้ ำ
นำนำชำติให้ท่ำนได้ ส ำรวจ ไม่ว่ำจะ
เป็น ไจแอนท์กรูปเปอร์ หรือ ปลำเก๋ำ
ทะเลยกัษ์ ซ่ึงสำมำรถหนักได้ถึง 70 
กิโลกรัม และ มีอำยุยนืยำวไดม้ำกกว่ำ 
50 ปี ปลำไหลมอร์เรย ์สัตวน์ ้ ำหน้ำตำ
ประหลำดท่ีมีล ำตวัยำวอำศยัตำมซอก
หิน หำกท่ำนโชคดีในช่วงวนั ท่ำนมี
โอกำสพบสัตวท์ะเลขนำดใหญ่ ฉลำมวำฬซ่ึงบริเวณทะเลอ่ำวชุมพรเป็นท่ีอยู่อำศยัของสัตวพ์ิเศษชนิดน้ี *** 
หมำยเหตุ สัตวท์ะเลไม่สำมำรถควบคุมให้ปรำกฎตวัไดต้ำมควำมตอ้งกำร สัตวท์ะเลท่ีพบขึ้นอยู่กบัเวลำใน
แต่ละช่วงวนั *** 

จุดท่ี 2 เกำะง่ำมใหญ่ เป็นเกำะท่ีมีทิวทัศน์
สวยงำม เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ทะเลและ
สัตว์ป่ำหลำกหลำยชนิด บริเวณเกำะ
ง่ำมใหญ่มีจุดเช็คอินส ำคัญคือ ฝ่ำมือ
พระพุทธเจ้ำ เป็นกองหินลักษณะ
คลำ้ยฝ่ำมือ บริเวณน้ียงัมีดอกไมท้ะเล 
และปลำกำร์ตูน หลำกสีสันแหวกว่ำย
อยู่ บนฝ่ังเกำะยงัเป็นท่ีอยู่อำศัยของ
นกนำงแอ่นอีกดว้ย 



 

จุดท่ี 3 เกำะมำตรำ เป็นแหล่งด ำน ้ ำต้ืนท่ีสวยงำม บริเวณเกำะมำตรำมีหอยมือเสือนอ้ยใหญ่จ ำนวนมำก ท่ำนจะเห็น
ปะกำรังหลำกสี และปลำท่ีอำศยัตำมแนวปะกำรัง บริเวณบนเกำะมำตรำเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศยัของ ปูไก่ เป็น
สัตวท่ี์พบไดบ้ริเวณเกำะมำตรำ 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัแบบปิกนิก 
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ฝ่ัง บอกลำควำมงำมของอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร ไดเ้วลำอนั

สมควรน ำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
ที่พกั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 
วนัที่สาม(3)  ล่องแพ พะโต๊ะ – วดัพระธาตุสว ี– สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี 
07.00 น. รับประทำนอำหำรม้ือเชำ้ ท่ี หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ อ ำเภอพะโต๊ะ 

จังหวดัชุมพร เพื่อท ำกิจกรรม “ล่อง
แพพะโต๊ ะ ”  กิ จกรรมขึ้ น ช่ื อของ
จงัหวดัชุมพรท่ีพลำดไม่ได ้(1 ชัว่โมง) 
ระหว่ำงทำงผ่ำนชมสองวิวทิวทัศน์
ของธรรมชำติชุมพร กิจกรรมลองแพ
พะโต๊ะ เป็นกิจกรรมผจญภัยท่ีจะพำ
ท่ำนนั่งไปบนแพไม้ไผ่ไหลไปตำม
กระแสน ้ ำคลองพะโต๊ะ ท่ำนจะได้
ส นุ ก กั บ บ รรย ำก ำศ สี เขี ย ว ข อ ง
ธรรมชำติและควำมสดช่ืนของสำยน ้ ำ
ใสไหลผ่ำนป่ำ สวนผลไม ้สนุกไปกบั
คล่ืนและกระแสน ้ ำเยน็ฉ ่ำ กำรล่องแพ
คลองพะโต๊ะมีแก่งมำกมำยท่ีสวยงำม เป็นท่ีอำศยัของสัตวป่์ำน้อยใหญ่อีกดว้ย ไดเ้วลำอนัสมควรเสร็จส้ิน
กิจกรรมล่องแพ น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

 **** ระหวำ่งท ำกิจกรรมสวมเส้ือชูชีพและปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ี **** 
เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัแบบพื้นบำ้น 



 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ตัวเมืองชุมพร 
ระหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะไหว้ “พระ
ธ ำตุ ส วี ชุ ม พ ร ”  โ บ ร ำณ ส ถ ำน
คู่บ้ำนคู่ เมืองอำยุมำกกว่ำ 700 ปี ว ัด
พระธำตุสวี เป็นศำสนำสถำนส ำคัญ
ของชำวชุมพร อีกทั้งยงัมีควำมส ำคญั
ต่อหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ แต่เดิม
นั้นวดัพระธำตุสวีมีต ำนำนเก่ำแก่เล่ำ
วำ่ถูกพบพระบรมสำรีริกธำตุใตพ้ื้นดิน
จำกอีกำท่ีกระพือปีกจนเป็นท่ีสนใจ 
จนไดช่ื้อวำ่ วดัพระธำตุกำวีปีก ต่อมำก็
เพี้ยนเป็น พระธำตุวีปีก และในท่ีสุดก็
ถูกเรียกเป็นพระธำตุสวี ได้เวลำอัน
สมควรน ำท่ ำน เดินทำงสู่ตัว เมือง
ชุมพร น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หำดทรำยรี” แวะสักกำระ “ต ำหนักกรมหลวงชุมพร” หำดทรำยรี เพื่อขอพร องค์
กรมหลวงชุมพร เป็นท่ีเคำรพบูชำของชำวเมืองชุมพรเป็นอย่ำงมำก จำกนั้น ให้ท่ำนไดมี้เวลำผ่อนคลำยแบบ
สบำยๆไปกบัสำยลม แสงแดด และเกรียวคลื่น... 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
ที่พกั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 
วนัที่ส่ี(4)  ช้อปป้ิง – อทุยานราชภักดิ์ – วดัห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รับประทำนอำหำรม้ือเชำ้ ท่ี หอ้งอำหำรของโรงแรม 
หลงัรับประทำนอำหำรเชำ้ น ำคณะท่ำนแวะซ้ือของฝำกของดีเมืองชุมพร ณ ร้ำนของฝำกขึ้นช่ือ จำกนั้นได้
เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหนำ้สู่กรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งทำงผำ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จงัหวดัท่ี
ยำวท่ีสุดในไทยเลยก็วำ่ได ้ ระหวำ่งทำงผำ่นสองเส้นทำงจนน ำท่ำนไปถึงอ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบฯ 
จำกนั้นน ำท่ำนแวะพกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 



 

บ่ำย น ำท่ำนแวะสักกำระ 7 มหำรำช 
กษัตริย์ของไทย ณ “อุทยำนรำช
ภักด์ิ” อุทยำนตั้ งอยู่บนพื้นท่ีของ
กองทพับกเป็นสถำนท่ีท่ีเนืองแน่น
ไปด้วยประชำชนมำสักกำระบูชำ
อ ง ค์ บู ร พ ก ษั ติ ร ย์ ใ น อ ดี ต 
พระบำทสม เด็ จพระ เจ้ำอยู่หั ว
รัชกำลท่ี 9  ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรมรำ
ชำนุญำตให้กองทัพบกจัดสร้ำง 
“พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยำม” พร้อมจัดสร้ำงอุทยำนประวติัศำสตร์ โดย
พระรำชทำนช่ือให้ว่ำ “อุทยำนรำช
ภกัด์ิ” ซ่ึงเป็นอุทยำนท่ีสร้ำงขึ้นดว้ย
ควำมจงรักภกัดีต่อพระมหำกษตัริย ์
แ ล ะ เพื่ อ เป็ น ก ำร เทิ ดทู น แล ะ
ป ร ะ ก ำ ศ เกี ย ร ติ คุ ณ ส ม เด็ จ
พ ระมห ำกษัต ริย์แ ห่ งส ยำม  7 
พระองค์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“วดัห้วยมงคล” เป็นท่ีประดิษฐำน
รูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
ท่ีสุดในโลก แต่เดิมใช้ช่ือว่ำ “วดั
ห้วยคต” ตั้ งอยู่ใน ชุมชนบ้ำนห้วยคต ต ำบลทับใต้ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคี รีขันธ์  ต่อมำ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว ทรงพระรำชทำนนำมใหม่จำกห้วยคต เป็นห้วยมงคล เน่ืองจำกคร้ังท่ีเสด็จ
มำยงัวดัน้ีไดมี้ด ำริให้สร้ำงถนนใหม่ จำกถนนดินเป็นถนนลำดยำง โดยพระรำชทำนนำมให้เช่นเดียวกบัช่ือ
วดั ต่อมำพระครูปภสัรวรพินิจ หรือพระอำจำรยไ์พโรจน์ ปภสัสโร เจำ้อำวำสวดัห้วยมงคลองคปั์จจุบนั ซ่ึง
เป็นพระนกัพฒันำท่ีมีศีลจำรวตัท่ีดีงำมเป็นท่ีเคำรพของคนในชุมชนบำ้นหว้ยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทยั
กุลรองสมุหรำชองครักษ์ได้มีด ำริท่ีจะสร้ำง “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน้อมเกล้ำน้อม
กระหม่อมถวำยเป็นพระรำชกุศล เน่ืองในวนัมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่
และสืบทอดพระพุทธศำสนำอีกทั้งให้เป็นท่ีเคำรพสักกำรบูชำและเป็นท่ีพึ่งทำงใจของเหล่ำพุทธศำสนิกชน 
จำกนั้นมุ่งหนำ้กลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.30 น. เดินทำงถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวสัดิภำพ พร้อมกบัภำพประทบัใจมำกมำยในกำรเดินทำงคร้ังน้ี 
 



 

*** หมำยเหต ุโปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  
 

 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

10-13 ก.ย. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

17-20 ก.ย. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

24-27 ก.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

01-04 ต.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

08-11 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-13 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

15-18 ต.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

22-25 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

05-08 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

12-15 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

19-22 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

26-29 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

03-06 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

04-07 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

9-12 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-13 ธ.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

17-20 ธ.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

24-27 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำรถตู ้VIP ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   

2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
3. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
4. ค่ำเรือ น ำเท่ียวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืน 
5. ค่ำล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเส้ือชูชีพ 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 400 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 2,500 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมายเหต*ุ** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 



 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 
 

 


