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• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรูท้อ้งถิน่ชมุพร 

• ทีพ่ักมาตรฐาน 

• รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน VIP  (เพือ่ความสะดวกและคลอ่งตวัในการเดนิทาง)  

• กจิกรรมลอ่งแพพะโต๊ะสดุฟิน สายน ้าเย็นฉ ่า 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  

มกราคม  07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 

กมุภาพันธ ์04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  

มนีาคม  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 

เมษายน  01-04 / 02-05 /  
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วนัแรก(1)   กรงุเทพฯ – ชุมพร    

22.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ จุดนับพบ ลกิไนทท์ัวร ์ถนนบรมราชชนี เขตตลิง่ชนั เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับอ านวยความ

สะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สูจั่งหวดัชมุพร ดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP ระหวา่งค า่คนืใหท้า่นพกัผอ่นระหวา่งน่ังรถ 

(ประมาณ 7 ชัว่โมง / 470 Km) 

วนัทีส่อง(2)  ชุมพร – ทา่เรอืทา่ยาง – ด าน า้เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่– เกาะมาตรา 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึจังหวดัชมุพร 

ประตแูรกสูภ่าคใต ้ชมุพรเป็นเมอืง

ส าคญัทีพ่บตามหลกัฐานทาง

ประวัตศิาสตรว์า่มคีวามส าคญัตอ่

เมอืงในอดตี ปัจจุบันชมุพรเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่ทีัง้ทะเลและภเูขารวม

ไปถงึวัฒนธรรมใหท้า่นไดค้น้หา ให ้

ทกุทา่นท าธรุะสว่นตวั ลา้งหนา้แปรง

ฟันเปลีย่นชดุล าลองเพือ่เดนิทาง

ทอ่งเทีย่วกันในวันน้ี 

07.00 น. บรกิารมือ้อาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าคณะ

ท่านเดนิทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดขึน้

เรือเพื่อไปท ากิจกรรมด าน ้าตื่น ณ 

อุทยานแห่ งชาติหมู่ เ กา ะชุมพร 

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จ านวน

มากมาย เป็นพืน้ทีแ่ผน่ดนิและทะเลที่

กวา้งขวาง จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ

และพื้นที่สงวน ณ อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะชุมพร ท่านจะไดท้ ากจิกรรม

ด าน ้าตื้น เกาะง่ามนอ้ย – เกาะงาม

ใหญ่ – เกาะมาตรา ซึง่เป็นไฮไลท์

หลักของการท ากิจกรรมด าน ้ าใน

จังหวัดชมุพร (กจิกรรมด าน ้าตืน้ ราคา

รวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแลว้ 

แพคเกจประกอบดว้ย กจิกรรมด าน ้า 



 

Page 3 of 9 
 

ชชูพี หนา้กากด าน ้า เครือ่งดืม่ เจา้หนา้ทีเ่รอืคอยอ านวยความสะดวก หากท่านท าอปุกรณ์สญูหายอาจมี

คา่ใชจ่้ายทีท่า่นตอ้งรับผดิชอบ)  

จุดที ่1 เกาะง่ามนอ้ย เป็นเกาะทีเ่กดิจากแร่

ธาตุประเภทหนิปูนรวมตัวกันหลาย

ลา้นปี บริเวณรอบเกาะมีสัตว์น ้ า

นานาชาตใิหท้า่นได ้ส ารวจ ไม่ว่าจะ

เป็น ไจแอนท์กรูปเปอร์ หรือ ปลา

เกา๋ทะเลยักษ์ ซึง่สามารถหนักไดถ้งึ 

70 กิโลกรัม และ มีอายุยืนยาวได ้

มากกวา่ 50 ปี ปลาไหลมอรเ์รย ์สตัว์

น ้ าหนา้ตาประหลาดที่มีล าตัวยาว

อาศัยตามซอกหนิ หากท่านโชคดี

ในชว่งวัน ทา่นมโีอกาสพบสตัวท์ะเล

ขนาดใหญ่ ฉลามวาฬซึ่งบริเวณ

ทะเลอ่าวชุมพรเป็นที่อยู่อาศัยของ

สัตว์พิเศษชนิดน้ี *** หมายเหตุ 

สัตว์ทะเลไม่สามารถควบคุมให ้

ปรากฎตัวไดต้ามความตอ้งการ สัตว์

ทะเลทีพ่บขึน้อยูก่ับเวลาในแตล่ะชว่งวัน *** 

จุดที ่2 เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม เป็นทีอ่ยู่ของสัตวท์ะเลและสัตวป่์าหลากหลายชนดิ บรเิวณ

เกาะง่ามใหญ่มจุีดเช็คอนิส าคัญคอื ฝ่ามอืพระพุทธเจา้ เป็นกองหนิลักษณะคลา้ยฝ่ามอื บรเิวณน้ียังมี

ดอกไมท้ะเล และปลาการต์ูน หลากสสีันแหวกว่ายอยู่ บนฝ่ังเกาะยังเป็นทีอ่ยู่อาศัยของนกนางแอ่นอกี

ดว้ย 

จุดที ่3 เกาะมาตรา เป็นแหล่งด าน ้าตืน้ทีส่วยงาม บรเิวณเกาะมาตรามหีอยมอืเสอืนอ้ยใหญ่จ านวนมาก ท่านจะ

เห็นปะการังหลากส ีและปลาทีอ่าศัยตามแนวปะการัง บรเิวณบนเกาะมาตราเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัยของ ปู

ไก ่เป็นสตัวท์ีพ่บไดบ้รเิวณเกาะมาตรา 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวันแบบปิกนกิ 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่ง บอกลาความงามของอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชมุพร ไดเ้วลา

อันสมควรน าทา่นเขา้เช็คอนิทีพั่ก เพือ่พักผอ่นตามอัธยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรอืเทยีบเทา่ระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

วนัทีส่าม(3)  ลอ่งแพ พะโตะ๊ – วดัพระธาตสุว ี– สกัการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายร ี

07.00 น. รับประทานอาหารมือ้เชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าคณะท่านเดินทางสู่  อ า เภอพะโต๊ะ 

จังหวัดชุมพร เพื่อท ากจิกรรม “ล่องแพพะ

โต๊ะ” กิจกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่

พลาดไมไ่ด ้(1 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชม

สองววิทวิทัศนข์องธรรมชาตชิมุพร กจิกรรม

ลองแพพะโต๊ะ เป็นกจิกรรมผจญภัยทีจ่ะพา

ท่ า น น่ั ง ไ ปบนแพไม ้ไ ผ่ ไ หล ไปต าม

กระแสน ้าคลองพะโต๊ะ ท่านจะไดส้นุกกับ

บรรยากาศสเีขียวของธรรมชาตแิละความ

สดชืน่ของสายน ้าใสไหลผา่นป่า สวนผลไม ้

สนุกไปกับคลื่นและกระแสน ้าเย็นฉ ่า การ

ล่องแพคลองพะโต๊ ะมีแก่งมากมายที่

สวยงาม เป็นที่อาศัยของสัตวป่์านอ้ยใหญ่

อกีดว้ย ไดเ้วลาอันสมควรเสร็จสิน้กจิกรรม

ลอ่งแพ น าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน 

 **** ระหวา่งท ากจิกรรมสวมเสือ้ชชูพีและปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่**** 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวันแบบพืน้บา้น 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืงชุมพร 

ระหว่างทางน าท่านแวะไหว ้“พระ

ธ า ตุ ส วี ชุ ม พ ร ”  โ บ ร าณส ถ า น

คู่บา้นคู่เมอืงอายุมากกว่า 700 ปี วัด

พระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานส าคัญ

ข อ ง ช า ว ชุ ม พ ร  อี ก ทั ้ ง ยั ง มี

ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ห ลั ก ฐ า นท า ง

ประวัตศิาสตร ์แตเ่ดมินัน้วัดพระธาตสุ

วมีตี านานเกา่แกเ่ลา่วา่ถกูพบพระบรม

สารรีกิธาตใุตพ้ืน้ดนิจากอกีาทีก่ระพอื

ปีกจนเป็นทีส่นใจ จนไดช้ือ่วา่ วัดพระ

ธาตุกาวีปีก ต่อมาก็เพี้ยนเป็น พระ

ธาตุวีปีก และในที่สุดก็ถูกเรียกเป็น

พระธาตสุว ีไดเ้วลาอันสมควรน าทา่น

เดินทางสู่ตัวเมืองชุมพร น าท่าน

เดนิทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสักการะ “ต าหนักกรมหลวงชมุพร” หาดทรายรี เพื่อขอพร องคก์รมหลวง
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ชุมพร เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอย่างมาก จากนั้น ใหท้่านไดม้ีเวลาผ่อนคลายแบบ

สบายๆไปกับสายลม แสงแดด และเกรยีวคลืน่... 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรอืเทยีบเทา่ระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี(่4)  ชอ้ปป้ิง – อทุยานราชภกัดิ ์– วดัหว้ยมงคล – กรงุเทพมหานคร 

07.00 น. รับประทานอาหารมือ้เชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าคณะทา่นแวะซือ้ของฝากของดเีมอืงชมุพร ณ รา้นของฝากขึน้ชือ่ จากนัน้

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูก่รุงเทพมหานคร ระหวา่งทางผา่นจังหวดัประจวบครีขัีนธ์

จังหวดัทีย่าวทีส่ดุในไทยเลยก็วา่ได ้

ระหวา่งทางผา่นสองเสน้ทางจนน า

ทา่นไปถงึอ าเภอหวัหนิ จังหวัด

ประจวบฯ จากนัน้น าทา่นแวะพัก

รับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ 

รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านแวะสักการะ  7  มหาราช 

กษัตริย์ของไทย ณ “อุทยานราช

ภักดิ์”  อุทยานตั ้งอยู่บนพื้นที่ของ

กองทัพบกเป็นสถานที่ที่เนืองแน่น

ไปดว้ยประชาชนมาสักการะบูชาองคบ์รูพกษัตริยใ์นอดตี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที ่9  ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหก้องทัพบกจัดสรา้ง “พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พรอ้มจัดสรา้งอุทยานประวัตศิาสตร์ โดยพระราชทานชื่อใหว้่า 

“อุทยานราชภักดิ”์ ซึง่เป็นอุทยานทีส่รา้งขึน้ดว้ยความจงรักภักดตี่อพระมหากษัตรยิ์ และเพื่อเป็นการ

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จ

พระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “วัดหว้ยมงคล” 

เป็นทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนหลวงพ่อทวด

องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก แตเ่ดมิใชช้ือ่วา่ “วัด

หว้ยคต” ตั ้งอยู่ ในชุมชนบา้นหว้ยคต 

ต าบลทับ ใต  ้อ า เภอหั วหิน  จั งหวั ด

ประจวบครีขัีนธ ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จาก

หว้ยคต เป็นหว้ยมงคล เน่ืองจากครั้งที่เสด็จมายังวัดน้ีไดม้ีด าริใหส้รา้งถนนใหม่ จากถนนดินเป็น

ถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามใหเ้ช่นเดยีวกับชือ่วัด ต่อมาพระครูปภัสรวรพนิิจ หรือพระอาจารย์
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ไพโรจน์ ปภัสสโร เจา้อาวาสวัดหว้ยมงคลองคปั์จจุบัน ซึง่เป็นพระนักพัฒนาทีม่ศีลีจารวัตทีด่งีามเป็นที่

เคารพของคนในชุมชนบา้นหว้ยมงคล และพลเอกวเิศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ไดม้ดี ารทิีจ่ะ

สรา้ง “หลวงพ่อทวด” องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกเพือ่นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองใน

วันมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทัง้เผยแพร่และสบืทอดพระพุทธศาสนาอกีทัง้ใหเ้ป็น

ทีเ่คารพสกัการบชูาและเป็นทีพ่ึง่ทางใจของเหลา่พุทธศาสนกิชน จากนัน้มุง่หนา้กลับสูก่รุงเทพฯ 

22.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพประทับใจมากมายในการเดนิทางครัง้น้ี 

 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มคัคเุทศกม์อี านาจตดัสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั  

 

การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่ 

ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2563 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

07-10 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

14-17 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

21-24 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

28-31 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

04-07 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

13-16 ก.พ. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

18-21 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

25-28 ก.พ. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

04-07 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

11-14 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

18-21 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

25-28 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

01-04 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

02-05 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตู ้VIP ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ   

2. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

3. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

4. คา่เรอื น าเทีย่วทะเลชมุพร พรอ้มอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 

5. คา่ลอ่งแพพะโต๊ะ พรอ้มเสือ้ชชูพี 

6. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

7. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 500 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์4,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระเงนิ

คา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท 

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 40 % ของเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากว่า 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 
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● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิาร

ทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนด
ระบบจะตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่า
ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการ
เดนิทางกระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ใน
ราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตุ
สุดวสิัย และเชือ่ม่ันว่าบรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกล่าว
แลว้  
 ดังนั้น ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคืน 
บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ
ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่
กอ่นการเดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่ับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และ
ปรมิาณงานในช่วงนัน้ๆของสถานฑูต) ซึง่หมายความว่าลูกคา้อาจจะตอ้งช าระค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนจะ
ทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวี
ซา่อยา่งรวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่
ปฏบิัตติามและวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้
ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 
ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนื
ค่าวซีา่ในทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผา่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม
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ทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้

ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จง

เหตุผล หากลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละ
สทิธใินการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯ
ก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ยเหตุสดุวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ่้ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน 
(ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้
ลดความเสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื 
ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณี
กระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการ
เรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และที่ส าคัญ ลูกคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใช ้

สว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตไุวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ

ประกันสุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าให ้
ท่านซือ้ประกันสขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้
ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่
เป็นผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวน
เงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดั
จ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


