
 

 

 

Code: DV01-Chumphon32VanBus-Oct-Dec-5900-A201030                                                                                                           

                                                                                                           

 “เทีย่วสขุใจไปชุมพร” 

เทีย่วเมอืงชุมพร 3 วนั 2 คนื 

เขามทัร ี– ด าน า้ทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายร ี

ทีพั่ก โรงแรม มรกต ชุมพร (เมอืงชมุพร) 2 คนื  

 

ฟร!ี! หนา้กากอนามยัแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ชุมพร – เขามทัร ี– ตลาดโตรุ้ง่ 

 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ปั๊มปตท. ถ.วภิาวด-ีรงัสติ 

(ทา่นทีอ่ยูฝ่ั่งธนบรุ ี สามารถนัดขึน้รถไดท้ี ่ หนา้หา้งเทสโก ้ โลตัส สาขาถนน

พระราม 2)  

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัชุมพร โดย รถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศระดบั 

VIP (24 ทา่นขึน้ไป) บนรถ ทา่นจะไดรั้บบรกิาร อาหารเชา้ (แบบปิกนคิ) (1) 

และเครือ่งดืม่เย็นฉ า่ชืน่ใจ ระหวา่งการเดนิทาง สนกุสนานกบัเกมเบาๆ เพือ่

ลุน้รบัของรางวลั พรอ้มรบัฟงัรายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง และ

เกร็ดความรูต้า่งๆ เกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่ว รวมถงึการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดจีากทมีงานมคัคเุทศก ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารเพลนิสมทุร จ.ประจวบฯ (2) 

15.00 น. น าคณะเดนิทางขึน้สู ่จดุชมววิเขามทัร ีเป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่ามารถชมววิของชมุพรไดแ้บบ 360 องศา 

มองเห็นชมุชนปากน ้าชมุพรและชายหาดของทะเลชมุพร โดยเฉพาะในยามเย็นชว่งเวลาทีพ่ระอาทติยง์ดงามมาก ดา้นบน

จดุชมววิเขามทัร ีมพีระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีาลกัษณะคลา้ยกบัทา่น่ังขององคจ์ตคุามรามเทพมอง

ออกไปทีช่ายทะเลชมุพรดา้นขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชมุชนปากน ้าชมุพรและชายหาดปากน ้าชมุพร

เป็นชมุชนขนาดใหญเ่นือ่งจากเป็นทา่เทยีบเรอืประมง บรเิวณจดุชมววิมรีา้นกาแฟพรอ้มระเบยีงชมววิใหไ้ดช้มทศันยีภาพ

อกีดว้ย  

 

 

 

 



 

 

 

16.30 น. น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมอืงชุมพร หรอืระดบัเทยีบเทา่ อสิระกบัการพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.         น าทา่นสู ่ตลาดโตรุ้ง่ชุมพร แหลง่เดนิเลน่ชลิชลิ ชอ้ปป้ิงและชมิอาหารของเมอืงชมุพรในยามค ่าคนื  

          อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะกลับเขา้สูท่ีพั่ก.....ราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่อง ด าน า้ดปูะการงั + ชมความงามหมูเ่กาะทะเลชุมพร 

 

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)                                                                                      

07.00 น.   ออกเดนิทางสูท่า่เรอื  

08.00 น.   ถงึทา่เรอื น าคณะลงเรอื เดนิทางสู ่เกาะงา่ม  ซึง่เป็น

เกาะขนาดกลางอยูท่างตอนใตข้องหาดทุง่วัวแลน่ มแีนวหนิและถ ้าใต ้

น ้า มแีนวปะการังสวยงามเหมาะส าหรับการด าน ้า ระหวา่งแลน่เรอืตดั

กระแสคลืน่ของอา่วไทย สองฝากเต็มไปดว้ยทวิทศันท์ีส่วยงามของ

แผน่น ้าสคีราม ทอ้งฟ้าสฟ้ีาใส และบรรยากาศอนัแสนสดชืน่ เดนิทาง

ถงึ เกาะจระเข ้เชญิทกุทา่นสนุกสนานกบัการด าน ้าสมัผัสความสวยงามของโลกใตท้ะเล ชมทศันยีภาพรอบๆ  

เกาะงา่มใหญ ่Right hand of Buddha ฝ่ามอืพระพทุธเจา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เป็นทีอ่ยูข่องนกนางแอน่จ านวนมาก  

และมดีงดอกไมท้ะเลหนาแน่น ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องปลาการต์นูอนิเดยีนแดง ปลา

นกแกว้ ปลาผเีสือ้ ปลาสนิสมทุร ทีย่งัคงความสมบรูณ์  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื   (4)                                                                 

เกาะงา่มนอ้ย มลีกัษณะเป็นกองหนิเล็กกระจายตามแนวเกาะ ชมความ

หลากหลายของสตัวท์ะเล อาท ิปลาไหลมอเรย ์ปลาเกา๋ ปลาหชูา้ง ถา้ทา่น

โชคดจีะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬ ซึง่เป็นยกัษ์ใหญใ่จดขีองทอ้งทะเลแหง่นี ้

ทางตอนใตข้องเกาะยงัเป็นจดุด าน ้าลกึทีท่างกองทพัเรอืนาเรอืปลดระวาง เรอื

หลวงปราบ 741 ท าใหม้ปีลาและปะการังทะเลเกดิขึน้เป็นจ านวนมากอยา่ง



 

 

 

สวยงาม  

16.00 น. กลบัถงึทา่เรอื น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

หมายเหต ุ**ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถลอ่งเรอืชมหมูเ่กาะและด าน า้ดปูะการงัได ้อนัเนือ่งมาจาก

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย มกีระแสลมแรง หรอืเหตผุลอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โปรแกรม โดยน าทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่แทน อาทเิชน่ ลอ่งแพพระโตะ๊, ไหวแ้ละหม่ผา้พระธาตสุว ีเป็นตน้ 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)                                                                                           

หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นหรอืจะเทีย่วชมราตรเีมอืงชมุพรตามอธัยาศัย...........ราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่าม ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายร ี–  กรงุเทพฯ 

 

06.00 น.        อรณุสวัสดิย์ามเชา้                    

07.00 น         พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)                                                                                         

08.00 น  อ าลาทีพั่ก และน าคณะเดนิทางสู ่ศาลกรมหลวง ชุมพรฯ ตัง้อยูบ่รเิวณหาดทรายร ีทีม่หีาดทรายยาว

และขาวสะอาด ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอกพระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชมุพร เขตรอดุม

ศักดิ ์ผูท้รงสถาปนากองทัพเรอืสมยัใหมใ่หก้บัประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตีย่ของชาวเรอืทัง้ปวงและเป็น

ทีเ่คารพสกัการะของประชาชนทั่วไป อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พอ่กรมหลวงชมุพรฯหลังเกา่และ

หลังใหม ่  ทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานทีส่ ิน้พระชนมข์องพระองค ์ตัวศาลอยูบ่นเรอืรบ

หลวงพระรว่งจ าลองทีห่ันหนา้ออกสูท่ะเล จงึเป็นจดุทีม่องเห็นทวิทัศนข์องหาดทรายรไีดช้ดัเจน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 จากนัน้เดนิทางกลับระหวา่งทางแวะ ศาลพอ่ตาหนิชา้ง กอ่นทีไ่ดม้กีารตดัถนนสูภ่าคใต ้บรษัิทรับเหมา

สรา้งถนนมาถงึตรงเชงิเขา ก็พบกบัหนิกอ้นหนึง่รปูรา่งคลา้ยชา้ง ขนาดไมใ่หญโ่ตนัก ชา่งทีม่าควบคมุ

งานพยายามใชเ้ครือ่งกลหนักเพือ่เอาหนิกอ้นนัน้ออก กม็ปัีญหารถแทรกเตอรไ์มส่ามารถท างานได ้ทัง้

หนิ ตน้ไม ้(ตน้ตะเคยีนทองขวางทางอยู)่ ชาวบา้นใหบ้นบานบอกกลา่วเจา้ที ่แตน่ายชา่งโยธาซึง่เป็น

ฝร่ังไมเ่ชือ่ เมือ่พยายามใชร้ถดันเทา่ไรก็ไมไ่ดผ้ล จงึตกลงใหข้ออ านาจสิง่ศักดิส์ทิธิช์ว่ยเหลอื โดยถา้

อภนิหิารมจีรงิก็ขอใหส้ามารถดันหนิขึน้เขาได ้หากไมจ่รงิอยา่งค าเลา่ลอืก็จะผลกัลงเขาไปเลย ผล

ปรากฏวา่ รถสามารถดันกอ้นหนิคลา้ยรปูชา้งขึน้เขาไดจ้รงิๆ ท าใหค้นงานและนายชา่งเกดิความศรัทธา 

จงึรว่มกบัชาวบา้นสรา้งศาลพอ่ตาหนิชา้งขึน้ และทา่นสามารถซือ้กลว้ยเล็บมอืนางสดและอบไดใ้นทีน่ี ้

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารคณุตน้ ทบัสะแก (7) หลงัอาหารเดนิทางกนัตอ่                                                                                        

ระหวา่งทางกลบัแวะซือ้ของฝากของดเีมอืงเพชร  โดยเฉพาะ “ขนมหมอ้แกง” “ทองหยบิ” 

“ทองหยอด” ฯลฯ ทีเ่ป็นขนมขึน้ชือ่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศเหมาะซือ้ไปเป็นของฝากกอ่นกลบั    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

20.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดภิาพ  

 

ก าหนดการเดนิทาง     

ต.ค.     31-01 พ.ย. 

พ.ย.     06-08 / 13-15 / 20-22 (มต ิครม. หยดุ 19-22 พ.ย.) / 27-29 

ธ.ค.     11-13 (วนัรฐัธรรมนญู+มต ิครม. หยดุ 10-13 ธ.ค.) / 18-20 / 25-27 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร     ผูใ้หญต่ ัง้แต ่   8 ทา่นขึน้ไป บรกิารพาหนะโดยรถตูป้รบัอากาศ  

                    ผูใ้หญต่ ัง้แต ่ 24 ทา่นขึน้ไป บรกิารพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ ่พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง ทา่นละ 5,900.-  บาท 

เด็ก อาย ุ2-10 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 5,900.-  บาท 

เด็ก อาย ุ2-10 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 4,900.-  บาท 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 1,000.-  บาท 

**ไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 300 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง** 

 

อตัรานีร้วม 

● คา่รถตูห้รอืรถบสัปรับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

● คา่ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น (พัก 3 ทา่น เฉพาะในกรณีทีไ่มต่อ้งการพักเดีย่ว หรอืมาไมค่รบคู)่ 

● บรกิารน ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

● คา่อาหาร จ านวน 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

● คา่เรอืทอ่งเทีย่วทะเลชมุพร พรอ้มอปุกรณ์ด าน ้า น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

● คา่รถสองแถวขึน้เขามทัร ี

● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

● คา่ประกนัภยัจากอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท,คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ    

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 

● คา่มคัคเุทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี คา่อาหาร

และคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่า่นเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

● คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชาวตา่งชาต ิ

● คา่ทปิทมีงานไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

● ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท โดยเรยีกเก็บทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทางดว้ย 



 

 

 

● กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่วหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

(หากไมช่ าระตามก าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทาง)  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิและคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่

ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

***กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยมใิชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ่า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหต ุ

● โปรแกรมการทอ่งเทีย่วทางทะเลขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั หากสภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรม น าทา่นทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่แทน 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดย

รถตู)้ 

และมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 24 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถบสั) ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

ตามจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื

สว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิภยั

จากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบสัขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 



 

 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 

● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผงัทีน่ ัง่บนรถ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 000 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


