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5 วนั 4 คนื ชุมพร สรุาษฎรธ์าน ี

(ดฉูลามวาฬ เกาะเตา่ เกาะนางยวน เขาสก เขือ่นรชัประภา) 

 

 

บนิ ดอนเมอืง – ชุมพร // สรุาษฎรธ์าน ี– สวุรรณภมู ิ 

มนีาคม – พฤษภาคม 2564 

เร ิม่ตน้ 24,900 บาท 

ชมุพร – ศาลกรมหลวงชมุพร – เขามทัร ี– สะพานไมเ้คีย่ม – สะพานเขาชมกวาง – หาดทรายร ี 

อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชมุพร – ด าน ้าดฉูลามวาฬ – เกาะเตา่ – เกาะนางยวน – ด าน ้าดปูะการัง  

สรุาษฎรธ์าน ี– วัดพระบรมธาตไุชยา – อทุยานแหง่ชาตเิขาสก – เขือ่นรัชประภา (พกัแพในเขือ่น)   

สะพานแขวนเขาพัง – ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด – วัดเขานาในหลวง  

 

ราคาทัวร ์24,900 บาท : 19-23 ม.ีค. 64 / 26-30 ม.ีค. 64 / 23-27 เม.ย. 64 / 1-5 พ.ค. 64 / 21-25 พ.ค. 64 

ราคาทัวร ์28,900 บาท : 9-13 เม.ย. 64 / 10-14 เม.ย. 64 

  



 

 

 

วนัแรก ดอนเมอืง – ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามทัร ี– สะพานไมเ้คีย่ม - สะพานเขาชมกวาง 

 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ Nok Air อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบนิดอนเมอืง สมัภาระน ้าหนัก 15 กก. ส าหรับโหลด และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก. (ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงสายการบนิ) 

09.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงชมุพร โดย เทีย่วบนิ DD 7610 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  

10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จังหวัดชมุพร น าทา่นรับสมัภาระ จากนัน้น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ 

 น าท่านกราบสักการะเสด็จเตีย่ หรอื พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์ที ่"ศาลกรมหลวง

ชมุพรเขตอดุมศักดิ"์ ตัง้อยูบ่รเิวณเวิง้อา่วสดุหาดทรายร ีโดยเป็นศาลาสขีาวตัง้อยูบ่นเนนิเขา หันหนา้ออกสู่

ทะเล พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์พระราชโอรสพระองคท์ี ่31 ในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และทรงเป็นผูว้างรากฐานการบรหิารงานของกองทัพเรอื จนไดรั้บขนานนาม "องค์

บดิาของทหารเรอืไทย" ในชวีติบัน้ปลายของทา่นไดม้าประทับอยูท่ีต่ าบลหาดทรายร ีจังหวัดชมุพร จวบจน

สิน้พระชนม ์ณ สถานทีแ่หง่นี ้

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

 

 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขามัทรี  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชมวิวของชุมพร ไดแ้บบ 360 

องศา  มองเห็นชมุชนปากน ้าชมุพรและชายหาดของทะเลชมุพร ดา้นบนจุดชมววิเขามัทร ีมพีระโพธสิัตวอ์ว

โลกเิตศวรปางมหาราชลลีา ลักษณะคลา้ยกับท่าน่ังขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปทีช่ายทะเลชมุพร

ดา้นขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชมุชนปากน ้าชมุพรและชายหาดปากน ้าชมุพรเป็นชมุชน

ขนาด ใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บรเิวณจุดชมววิมีรา้นกาแฟพรอ้มระเบียงชมววิใหไ้ดช้ม

ทัศนยีภาพอกีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่ะพานไมเ้คีย่ม  ตัง้อยูใ่นโครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ ่ตามพระราชด าร ิภายใน

เป็นสระน ้าขนาดใหญเ่ป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาน ้าจดืหลากหลายสายพันธุส์ามารถใหอ้าหารปลาไดม้สีะพาน



 

 

 

ไมท้ีส่รา้งขึน้มาจากไมเ้คีย่มไมเ้นื้อแข็งทีม่มีากในภาคใตแ้ข็งแกร่งทนทัง้น ้าจดืน ้าเค็มทอดยาวไปเชือ่มต่อ

กบัเกาะขนาดเล็กตรงกลางบอ่น ้า  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่สะพานเขาชมกวาง สะพานนอ้งใหม่ทีเ่พิง่เปิดใหเ้ทีย่วเมือ่ปี พ.ศ. 2562 

โดยโครงสรา้งท าจากปูน ส่วนพืน้สะพานท าจากไมเ้คี่ยม มศีาลากลางน ้าซึง่ท าไวเ้ป็นสถานที่ส าหรับให ้

อาหารกวาง โดยจะมกีวางนับรอ้ยตัวออกมาโชวต์ัวใหเ้ราชมในชว่งเย็นประมาณ 5 โมงเย็น ทีน่ี่ยังเป็นทีช่ม

กวางทีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาตไิดอ้กีแหง่ของจังหวัดชมุพร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (ซฟีู๊ ด) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชุมพร – ด าน า้ดฉูลามวาฬ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืทุง่มหา 

08.30 น. ลงเรอืสปีดโบท้ มุง่หนา้สูเ่กาะรา้นเป็ด อกีหนึง่เกาะในอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชมุพร  

น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ การด าน ้าดฉูลามวาฬ ณ เกาะรา้นเป็ด ทีม่ักจะว่ายมาใหนั้กท่องเทีย่วไดย้ลโฉม

อยูบ่อ่ยครัง้ นอกจากนีภ้ายในอทุยานฯ มเีกาะนอ้ยใหญม่ากมายมากกว่า 40 เกาะ แตล่ะเกาะลว้นเต็มไปดว้ย

ความงดงามของธรรมชาตแิตกตา่งกนัไป  

10.30 น. น าท่านสู่เกาะรา้นไก่ อีหนึ่งจุดด าน ้ าในการชุมทุ่งดอกไมท้ะเลที่แสนงดงาม ที่ยังคงความสมบูรณ์ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดม้ายล หรอืหากโชคดทีา่นอาจเจอฉลามวาฬทีม่าวา่ยวนเวยีนอยูใ่นบรเิวณนี ้

 

 

  



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ฟินนไ์ปกบัการกนิป ูณ ธนาคารป ู

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่กาะยอ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมววิ ถ่ายรูป 360 องศารอบเกาะยอ ท่านจะไดพ้บกับ

ความสวยงามของธรรมชาต ิทัง้พันธุไ์มแ้ปลกตา โขดหนิรอบเกาะ ววิของโคง้อา่วและเกาะแกง่ต่างๆ สรา้ง

ความประทับใจแกนั่กทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืนไดเ้ป็นอยา่งด ี 

14.00 น. น าทา่นกลับสูท่า่เรอื  

น าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่อาบน ้าและผอ่นคลายอริยิาบถกอ่นอาหารค ่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่าม เกาะเตา่ – เกาะนางยวน - ด าน า้ดปูะการงั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (Box Breakfast) 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืทุง่มะขามนอ้ย  

07.30 น. เรอืเดนิทางออกจากทา่เรอืทุง่มะขามนอ้ย มุง่หนา้สูเ่กาะนางยวน (เรอืมคีปูองอาหารเชา้ให)้ 

09.15 น. เรอืจอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืเกาะนางยวน เพือ่เปลีย่นเรอืส าหรับการไปด าน ้าดูปะการัง ณ อา่วมว่ง หรอื อา่ว

กลว้ยเถือ่น แหง่เกาะเตา่ ซึง่เป็นจุดด าน ้าทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก บรเิวณนี้เป็นแนวทรายตืน้ และมี

แนวปะการังสวยงามมากมาย เชน่ ปะการังฟองน ้าสมีว่ง ทากเปลอืยโจรันนา หากท่านโชคดอีาจไดเ้จอเต่า

ทะเล มาแหวกวา่ยในบรเิวณนีด้ว้ย นอกจากนีบ้รเิวณนีย้งัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของปลานกแกว้, ปลาลายเสอื, ปลา

การต์นูอนิเดยี ทีอ่าศัยอยูใ่นแนวปะการังออ่นอกีเป็นจ านวนมาก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตบ์นเกาะนางยวน 

 



 

 

 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และด าน ้าบรเิวณเกาะนางยวน ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเกาะทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

และหากมองจากจดุชมววิก็สามารถเห็นเกาะนางยวนไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี้บรเิวณเกาะนางยวนยังเป็น

แหล่งด าน ้าชมปะการังทีเ่รยีกว่า “เจแปนนสิการเ์ดน้” อันเป็นทีอ่ยูข่องปลาการต์ูน และปลาสวยงามขนาด

เล็กมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้มความสวยงามของทอ้งทะเลอนัดามนัไดอ้ยา่งเต็มที ่

15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรอือา่วทุง่มะขาม 

16.45 น. กลับถงึทา่เรอือา่วทุง่มะขาม น าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก เพือ่ผอ่นคลายอริยิาบถ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

วนัทีส่ ี ่ พระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร - อทุยานแหง่ชาตเิขาสก – เขือ่นรชัประภา (เขือ่นเชีย่วหลาน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร หรอื วัดธารน ้ารอ้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) วัดส าคัญทีเ่ป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีสรา้งตามแบบลัทธมิหายานตัง้แตอ่าณาจกัร

ศรวีชิยัรุง่เรอืง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอไชยา หา่งจากตัวเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีราว 40 กโิลเมตร เป็นพระอารามหลวงชัน้

เอก ชนดิราชวรวหิาร เป็นสถานทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นหนึง่ใน

สามโบราณสถานทีส่ าคัญของภาคใต ้น าทา่นสกัการะพระบรมธาตไุชยา เพือ่ความเป็นศริมิงคล 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารปักษ์ใต ้

 



 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่ขือ่นเชีย่วหลาน ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตเิขาสก ลักษณะเป็นภเูขาหนิปนู ยอดแหลม 

แนวหนา้ผาสูงชัน กลางสายน ้าของเขือ่นเชยีวหลาน  บรรยากาศสวยงามจนไดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิ

เมอืงไทย  

เมือ่มาถงึเขือ่นเชีย่วหลาน น าทา่นลงเรอืมุง่หนา้สูแ่พทีพั่ก หลังจากเชคอนิและใหท้า่นไดผ้อ่นคลายอริยิาบถ

แลว้  

น าท่านล่องเรอืเพือ่ชมธรรมชาตแิละความสวยงามของภเูขาหนิปนู หรอืทีรู่จ้ักในนาม “หนิสามเกลอ” ภเูขา

หนิทีต่ัง้ตระหงา่นอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นเดนิตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(ระยะทางประมาณ 1.5 กโิลเมตร) เพือ่ไปชมถ ้าปะการัง ถ ้า

หนิปูนทีม่นี ้าไหลผ่านตลอดทัง้ปี ภายในถ ้ามดืสนทิ มหีนิงอก หนิยอ้ย และสาเหตุที่เรยีกว่าถ ้าปะการัง ก็

เพราะวา่ภายในถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ยแตกหน่อเล็กๆ คลา้ยกบัปะการังในทะเล ทีด่งูดงามแปลกตาราวกับอยู่

ในทอ้งทะเล ไฮไลทภ์ายในถ ้าปะการังจะมแีสงระยบิระยบัของหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และเมือ่เขา้มาภายใน

ถ ้าจะมเีจา้หนา้ที่อุทยานฯ คอยบรรยากาศแต่ละจุดใหเ้ราฟัง และขอ้หา้มของทีน่ี่คอืหา้มเอามอืสัมผัสหนิ

ภายในถ ้าเด็ดขาด เพราะจะท าให ้หินงอก หนิยอ้ย หยุดการเตบิโต ซึง่ใน 1 ปีจะยาวออกมาเพียง 3 

มลิลเิมตรเท่านัน้ (การเดนิทางไปดูถ ้าปะการัง ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีอ่ทุยานเท่านัน้ โดยจะเนน้

เรื่องความปลดภัยรอบบรเิวณเป็นส าคัญ เนื่องจากชา้งป่าอาจลงมาไดทุ้กเมื่อ) สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  แพภผูาวาร ี/ แพสายชล / แพคริธีารา / แพเชีย่วหลานลากนูา่ / แพภตูะวนั หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เขือ่นเชีย่วหลาน – สะพานแขวนเขาพงั – ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด – วดัเขานาในหลวง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

08.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสูท่่าเรอืเทศบาลเชือ่นเชีย่วหลาน ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละความ

สวยงามของทะเลหมอกจางๆ ในเขือ่นเชีย่วหลาน 

09.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืเขือ่นเชีย่วหลาน น าทา่นขึน้รถตู ้

น าทา่นแวะเทีย่วชมสะพานแขวนเขาพัง หรอืชือ่เต็มๆ ทีเ่รยีกวา่ สะพานแขวนบา้นเขาเทพพทิักษ์ ตัง้อยูห่ลัง 

วัดเขาพัง ต าบลเขาพัง อ าเภอบา้นตาขนุ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีหรอืบรเิวณกอ่นปากทางเขา้ เขือ่นรัชชประภา 

หรือ เขือ่นเชยีวหลาน เป็นสะพานแขวนสลงิขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น ้าสายเล็กๆ และทีส่ าคัญคือ 

สามารถมองเห็น ภเูขารปูหัวใจ หรอื ภเูขาเทพพทิักษ์ ไดจ้ากบนสะพานนี ้เรยีกไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดเชคอนิที่

ตอ้งแวะวยีนมาเก็บภาพสะพานแขวนกบัภเูขารปูหัวใจ  

จากนัน้น าท่านแวะเทีย่วป่าตน้น ้า บา้นน ้าราด หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วอันซนี ภายในเขตอนุรักษ์แห่งนี้เป็น

ตน้ก าเนดิของ “ตาน ้า” ซึง่มนี ้าใสบรสิทุธิผ์ดุจากพืน้ดนิ และเป็นแอง่น ้าทีม่คีวามเขยีวใสตลอดเวลา ซึง่ธารนี้

จะไหลลงสู่ คลองมะเลาะ ไปสู่น ้าตกน ้าราดธารทอง และต่อไปยังหมูบ่า้นบา้นน ้าราด บรเิวณบ่อน ้าภายใน

สามารถใหนั้กท่องเที่ยวลงเล่นน ้าได ้รวมถงึมีเรือพายใหบ้รกิาร ซึง่สามารถพายเอง หรือใชบ้รกิารให ้

เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกพายใหไ้ด ้(ราคาทัวร ์รวมเพยีงค่าเขา้ชมสถานที ่หากลูกคา้ตอ้งการพายเรอื

หรอืใชบ้รกิารพายเรอืโดยเจา้หนา้ที ่สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นเขา้ชมได ้และช าระตรงกบัเจา้หนา้ที)่   

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง หนึ่งในสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมทัง้จากคนพื้นที่และคน

ต่างจังหวัด ทีเ่มือ่เดนิทางมาเทีย่วจังหวัดสุราษฎรธ์านี จะตอ้งเดนิทางมากราบไหวส้ักการบูชา เนื่องจาก

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตัง้ของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศลิาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ สถานที่แห่งนี้จงึ

เปรยีบเสมอืนเป็นศูนยร์วมแห่งความเชือ่และความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนกิชนทัง้หลาย สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงสรุาษฎรธ์าน ีเพือ่แวะซือ้ของฝาก และ ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัย 

 



 

 

 

 

 

17.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิสรุาษฎรธ์าน ีเพือ่เชค็อนิ 

18.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยเวียตเจท เทีย่วบนิ VZ353 (ใชเ้วลาบนิ 1.25 

ชัว่โมง)    

20.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทัวร ์24,900 บาท : 19-23 ม.ีค. 64 / 26-30 ม.ีค. 64 / 23-27 เม.ย. 64 / 1-5 พ.ค. 64 / 21-25 พ.ค. 64 

ราคาทัวร ์28,900 บาท : 9-13 เม.ย. 64 / 10-14 เม.ย. 64 

 

อตัราคา่บรกิาร   ม.ีค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี

บรบิรูณ์ พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

24,900 28,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,000 9,000 

ราคาเด็กพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (2-11 ปี) ทา่นละ 18,900 22,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื ทา่นละ (ผูใ้หญ)่ 2,500 4,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 
และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่17 ก.พ. 64) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดย นกแอร ์/ ไทยเวยีตเจท (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 15 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่



 

 

 

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ทา่น/วนั 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 6,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแนน่อน หรอืตามเจา้หนา้ที่
ก าหนด 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัด

จ าตัว๋เครือ่งบนิ,วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 
- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

หมายเหตุ : 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย
สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 
( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี
ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 



 

 

 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่
อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 
 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตราฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมคี่าทกุชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะไมร่บัผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทางปี 2564 ( เดนิทางต ัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไป โดยรถตู ้พรอ้มไกดน์ าเทีย่วตลอดเสน้ทาง) 

 

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 

 


