
 

CODE: CPVN00 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนดัพบปั๊ม ปตท.วภิาวด ีดนิแดง เวลา 06.00 น. - ป่าสนบา้นเหมอืงแร ่ทับสะแก – บางสะพาน – วดัพระ

บรมธาตุสว ี- คลองหนิด า แกรนดแ์คนยอน - มะลลิา คอฟฟ่ี 

ทีพ่กั: สว ีดอยตาปัง                                                อาหาร เทีย่ง/เย็น 

2 ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ึน้ ดอยตาปัง – จุดชมววิลานลมโชย - โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์- เทยีนเห

มนิซาน ประตูสวรรคช์มุพร – หาดภราดรภาพ - จุดชมววิเขามทัร ี- ศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายร ี– 

สะพานไมเ้คีย่ม แกม้ลงิ - หาดทุง่ววัแลน่ - เขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั:หาดทุง่ววัแลน่                                                อาหาร เชา้ (บรกิารขา้วตม้)/เทีย่ง/เย็น 

3 ชุมพร – ประจวบ เมอืงสามอ่าว ชมววิทะเล - ถา่ยรปูสะพานสราญวถิ ี- Bay Camp Cafe คาเฟ่รมิทะเล เขา
ตาม่องล่าย – รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ 
                                                                                 อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 



 

หมายเหตุ: ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะ

ท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

วนัแรก           จุดนดัพบป๊ัม ปตท.วภิาวด ีดนิแดง - ป่าสนบา้นเหมอืงแร ่ทับสะแก – บางสะพาน –  

                     วดัพระบรมธาตุสว ี- คลองหนิด า แกรนดแ์คนยอน - มะลลิา คอฟฟ่ี                (อาหาร เทีย่ง,เย็น) 
 

 

 

06.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย จุดนดัพบป๊ัม ป.ต.ท. สาขาดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลัยหอการคา้ตดิกับ

สนามกฬีากองทัพบก) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ 

เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทาง

สู ่จ.ชุมพร อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย อสิระอาหารเชา้ ณ จุดแวะพกัรถ น าท่านเดนิทางผ่าน 

จ.ประจวบครีขัีนธ์ แวะ ป่าสนบา้นเหมอืงแร ่ทบัสะแก น าท่านเช็คอนิถ่ายรูปป่าสนสวยๆใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่

ต่างประเทศ จากนัน้เดนิทางต่อสู ่บางสะพาน แวะทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

บ่าย  น าท่านเดนิทางต่อสู่ ชุมพร เดนิทางถงึวดัพระบรมธาตุสว ีเป็นพระธาตุสวไีดม้กีารบูรณะซอ่มแซมหลายครัง้ ใน

ปัจจุบันพระบรมธาตุสวีมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง

ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ๒ ชัน้ พระบรมธาตุสวี ไดร้ับการ

ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร 

ลักษณะรูปแบบของพระธาตุเป็นแบบเดยีวกันกับพระบรม

ธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระมหาธาตุ วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวหิาร) สันนษิฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ในสมัย

กรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลายครัง้ จากนัน้น า

ท่านสู่ คลองหินด า หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเมือง

ชุมพร เป็นคลองที่คาดว่าเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือก

โลกแผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับที่จังหวัดสตูลท าใหเ้กดิ

เป็นผาหนิสดี ายาวหลายรอ้ยเมตร มีสายน ้าไหลผ่านลึก

ประมาณ 50 เซนติเมตร  เชื่อว่าคลองหินด ามีอายุมา

ยาวนานหลายพันปี โดยมีระยะทางยาวกว่า 1 กโิลเมตร 

คลองหนิด าถูกโอบลอ้มดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้นานาพันธุ์ เพื่อใหค้วามร่มรื่นกับผูท้ี่มาท่องเที่ยว จากนั้น

เดนิทางสู ่อ าเภอสว ีเดนิทางสู ่มะลลิา คอฟฟ่ี เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ มเีครือ่งดืม่ อาหารจ าหน่าย พรอ้มมแีคมป์ป้ิงที่

พักไวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

12-14 มนีาคม 64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16  

19-21 มนีาคม 64 3,999 1,500 16  

26-28 มนีาคม 64 3,999 1,500 16  

2-4 เมษายน 64 3,999 1,500 16  

16-18 เมษายน 64 3,999 1,500 16  

23-25 เมษายน 64 3,999 1,500 16  

30เมษายน-2พฤษภาคม  3,999 1,500 16  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) หลังทานอาหารน าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั:   กนัเองโฮมสเตย ์เชงิดอยตาปัง หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่ทีพ่ักคอนเฟิรม์ทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

ทีพ่ักกันเองโฮมสเตย ์มบีรกิารทีพ่ักแบบ บา้นพัก และเต็นท ์โดม กระโจม สไตลโ์ฮมสเตยช์มุชน 

กรณีลูกคา้เดนิทาง 4 ท่าน จัดพักแบบเต็นทก์ระโจมหรอืโดม  

กรณีลุกคา้เดนิทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบา้น กรณีเดนิทาง2ท่านตอ้งการพักแบบเต็นทโ์ดม/กระโจมช าระเพิม่ท่านละ 

500 บาท 

กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

วนัทีส่อง           ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ึน้ ดอยตาปัง – จุดชมววิลานลมโชย - โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์–  

                        เทยีนเหมนิซาน ประตูสวรรคช์มุพร - หาดภราดรภาพ– จุดชมววิเขามทัร ี– ศาลกรมหลวงชุมพร –  

                        หาดทรายร ี– สะพานไมเ้คีย่ม แกม้ลงิ - หาดทุง่ววัแลน่                        (อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น) 
 

05.30 น. ออกเดนิทางโดยรถทอ้งถิน่ น าท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาต ิแสงอาทติย์ยามเชา้ พรอ้มชมทะเลหมอก

สวย ๆ กับอากาศเย็นสบาย(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)ที่ ดอยตาปัง ใหท้่านไดช้ืน่ชมววิทะเลหมอกและเขาทะลุ ใน

ยามเชา้ และบรเิวณใกลกั้นเป็นจุดชมววิลานลมโชย เป็นจุดชมววิทีส่วยงามแบบพาโนรามา ยามเชา้มสีายหมอก

โอบลอ้มสันเขา ยอดเขาแหลมๆ ที่โผล่พน้ทะเลหมอก สวยงามราวกับภาพวาด มองดูคลา้ยหุบเขาอวตารของ

ประเทศจนี อสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูด่า้นล่างเชงิดอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที3่) เมนูขา้วตม้ 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์ตัง้อยู่ที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี ท่านสามารถชมิกาแฟสดเขาทะลุที่

เป็นโรบัสตา้ 100%ไดม้ีบริการจ าหน่าย  ส าหรับกาแฟเขาทะลุเป็น

สนิคา้ OTOP 5 ดาวตัวแรกของจังหวัดชุมพร ผลติกาแฟ 3 in 1 กาแฟ

ค่ัวบด  เมล็ดกาแฟ ส่งขายทั่วประเทศ และทีน่ี่สามารถมองเห็นเขาทะลุ

ไดแ้บบชัดเจน จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์คใหม่ ประตูสวรรค์ชุมพร 

หรือเทยีนเหมนิซานของไทย ตัง้อยู่บริเวณส านักสงฆ์ถ ้าธารน ้าลอด 

ต าบลทุ่งระยะ อ.สวี อยู่ท่ามกลางขุนเขาผาสูงตระหง่านมีลักษณะภูมิ

ประเทศคลา้ย เขาเทยีนเหมนิซาน ประเทศจีนเป็นสถานทีท่างธรรมชาติ

แห่งเดยีวในประเทศไทยที่มหีุบเขาภูผาสูงสลับซับซอ้นเด่นตระหง่านมี

หมอกขาวโพลนตลอดทัง้ปี (ขึน้กับสภาพอากาศ) ในการชมววิดา้นบน

นักท่องเทีย่วตอ้งเดนิเทา้ไปตามขัน้บันใดปูนขึน้ไปมรีาวเหล็กช่วยพยุง

ตัวเป็นระยะๆ ทีส่รา้งผสมผสานกลมกลนืกับธรรมชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีบัน

ใดท าลัดเลาะไปตามทางเดนิเก่าของชาวบา้นในทอ้งถิ่นที่มีมานานแต่

โบราณ มทีัง้หมดประมาณ 700 ขัน้ (ระยะเวลาเดนิขึน้ลงอยูท่ ี ่1.30-

2ช ัว่โมง ท่านทีไ่ม่ขึน้ชมดา้นบนสามารถรอจุดนัดพบบรเิวณดา้นล่างได ้

หรอืกรณีมีเหตุท าใหเ้กดิความล่าชา้ในโปรแกรมทัวร์ บรษัิทขอน าท่าน

ท่องเทีย่วบรเิวณดา้นล่างเท่านัน้) ดา้นบนสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 

องศา จนถงึชัน้บนสดุ มพีระพุทธรูปสทีององคใ์หญ่ปางมารศรวีชิัย หรอืปางปราบมาร ประทับน่ังขัดสมาธบินฐานบัว 

เพื่อกราบไหวเ้ป็นสริมิงคล เสรมิดวง เสริมบารมี ท่ามกลางบรรยากาศววิทิวทัศน์เหมือนยืนอยู่บนประตูสวรรค์ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ หาดภราดรภาพเป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นดว้ยตน้มะพรา้ว

ตลอดเสน้ทาง บรเิวณรมิชายหาดมรีา้นอาหารและหมู่บา้นชาวประมง รวมถงึโรงแรมต่างๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) บรเิวณหาดภราดรภาพ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิเขามทัร ีสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และ

เรือประมงที่จอดเทียบท่าทะเลปากน ้าชุมพร พรอ้มสักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ (พระโพธสิัตว์อวโลกเิตศวรปาง

มหาราชลีลา) ประทับท่าน่ังหันไปทางทะเล มีระเบียงยืน่รับลมทะเล และชมววิปากน ้าชุมพร กวา้งไกลสดุสายตา 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม ศาลกรมหลวงชุมพร เป็นทีตั่ง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศเ์ธอกรม

หลวงชมุพรเขตร อุดมศักดิผู์ท้รงสถาปนากองทัพเรอืสมัยใหม่ใหกั้บประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตีย่ของชาวเรอื และ

เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเกา่และ หลัง

ใหม่ ที่สรา้งขึน้บนเนนิเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานที่ส ิน้พระชนมข์องพระองค ์ตัวศาลอยู่บนเรอืรบหลวงพระร่วง

จ าลองที่หันหนา้ออกสูท่ะเล จงึเป็นจุดทีม่องเห็นทวิทัศน์ของหาดทรายรไีดช้ัดเจนตลอดเวิง้อ่าว อสิระใหท้่านเดนิ

ชมและอสิระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายร ีหาดทรายสขีาวสะอาด จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไมเ้คีย่ม 

แกม้ลงิ ตัง้อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด าร ิภายในมบีงึน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานไมท้ี่สรา้ง



 

ขึน้มาจากไมเ้คี่ยม เป็นไมเ้น้ือแข็งที่มมีากในภาคใต ้ทนทัง้น ้าจืด น ้าเค็ม สะพานมีลักษณะส่วนเวา้ส่วนโคง้ทีส่วย

แปลกตา อิสระใหท้่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บรเิวณหาดทุ่งววัแล่น เป็นชายหาดที่

สวยงามน ้าใสของ จ.ชมุพรแห่งหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่)  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั:บรเิวณหาดทุง่ววัแลน่ หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่ทีพ่ักคอนเฟิรม์ทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม           ชุมพร – ประจวบ เมอืงสามอ่าว ชมววิทะเล - ถา่ยรูปสะพานสราญวถิ ี- Bay Camp Cafe  

                        คาเฟ่รมิทะเล เขาตาม่องล่าย – รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ                          (อาหาร เชา้,เทีย่ง) 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที6่)  

  น าท่านเดนิทางออกจากจงัหวดัชุมพร เดินทางสู่ ประจวบ เมืองสามอ่าว อ่าวประจวบคีรขัีนธ์ ที่เป็น 1 ใน 3 

ของ เมอืงสามอ่าว ที่ประกอบไปดว้ย อ่าวมะนาว , อ่าวนอ้ย และอ่าวประจวบฯ ทศิเหนือตดิกับ เขาตาม่องล่าย ทศิ

ใตต้ดิกับ เขาลอ้มหมวกะมถีนนลัดเลาะเชือ่มสูถ่นนสายหลักไดทุ้กเสน้ทาง อ่าวประจวบฯ เป็นอ่าวที่ตัง้อยู่ในเขตตัว

เมือง มีชายหาด และน ้าทะเลที่ใส เป็นอ่าวที่มีความโคง้ยาวตลอดแนว 8 กโิลเมตร บรเิวณใกลกั้นเป็น สะพาน

สราญวถิ ีสะพานสแีดงแห่งเมอืง ประจวบฯ ทีตั่ง้อยู่อย่างโดดเด่น ใหท้่านถ่ายรูปเดนิเล่นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่)  

  จากนัน้เดนิทางสู่ Bay Camp Cafe  คาเฟ่รมิทะเล เขาตาม่องล่าย เป็นคาเฟ่น่ารักๆรมิทะเลตัง้อยู่ทีห่นา้ทางเขา้

 ของวนอุทยานเขาตาม่องล่าย อ.เมือง จ.ประจวบคีรขัีนธ์ บรรยากาศดี ตกแต่งรา้นไดส้วย อสิระใหท้่านเลือกซื้อ

 เครือ่งดืม่ ขนมทานเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ รา้นของฝากในเสน้ทางกลับใหท้่านไดซ้ือ้ของ

ฝากคนทางบา้น และเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯพรอ้มความประทับใจ 

*********************** 

หมายเหตุ: ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะ

ท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆหรอืโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ  
• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่าน ้ามัน 

• ค่าทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3ท่าน) ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่บรษัิทท า

ไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• ค่าทปิไกด ์ท่านละ300 บาท  

• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอื
ช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 



 

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระแลว้ และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ ารถ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


