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• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถิ่นชุมพร 
• ที่พกัมาตรฐาน 
• รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน VIP  (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง)  
• กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะสุดฟิน สายน ้าเยน็ฉ ่า 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
                 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
                 พฤษภาคม 01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
                 มถิุนายน 02-05 / 03-06 / 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
                กรกฎาคม 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30  / 30 ก.ค.-02 ส.ค. 
                สิงหาคม  06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
                กนัยายน  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 
วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – ชุมพร    
22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนบัพบ ลิกไนทท์วัร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชนั เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับอ านวยความ

สะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่จงัหวดัชุมพร ดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP ระหว่างค ่าคืนให้ท่านพกัผ่อนระหว่างนัง่รถ 

(ประมาณ 7 ชัว่โมง / 470 Km) 

วันที่สอง(2)  ชุมพร – ท่ำเรือท่ำยำง – ด ำน ้ำเกำะง่ำมน้อย – เกำะง่ำมใหญ่ – เกำะมำตรำ 
06.00 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัชุมพร ประตูแรกสู่ภาคใต ้ชุมพร

เป็นเมืองส าคญัที่พบตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ว่ามี
ความส าคญัต่อเมอืงในอดีต ปัจจุบนัชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีทั้งทะเลและภูเขารวมไปถึงวฒันธรรมให้ท่านไดค้น้หา 
ให้ทุกท่านท าธุระส่วนตวั ลา้งหนา้แปรงฟันเปลี่ยนชุดล าลอง
เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวกนัในวนัน้ี 

07.00 น. บริการมื้ออาหารเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 

 หลังรับประทานอาหารเช้า น าคณะท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดขึ้นเรือเพ่ือไปท ากิจกรรมด าน ้ าต่ืน ณ 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวนมากมาย เป็นพ้ืนที่แผ่นดินและทะเลที่
กวา้งขวาง จดัเป็นอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่สงวน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ท่านจะไดท้ ากิจกรรมด า
น ้ าต้ืน เกาะง่ามน้อย – เกาะงามใหญ่ – เกาะมาตรา ซ่ึงเป็นไฮไลท์หลกัของการท ากิจกรรมด าน ้ าในจงัหวดั
ชุมพร (กิจกรรมด าน ้ าต้ืน ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแลว้ แพคเกจประกอบดว้ย กิจกรรมด าน ้ า ชูชีพ 
หนา้กากด าน ้ า เคร่ืองด่ืม เจา้หนา้ที่เรือคอยอ านวยความสะดวก หากท่านท าอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่
ท่านตอ้งรับผิดชอบ)  

จุดที่ 1 เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะที่เกิดจากแร่ธาตุประเภทหินปูนรวมตัวกันหลายล้านปี บริเวณรอบเกาะมีสัตวน์ ้ า
นานาชาติให้ท่านได ้ส ารวจ ไม่ว่าจะ
เป็น ไจแอนท์กรูปเปอร์ หรือ ปลาเก๋า
ทะเลยกัษ์ ซ่ึงสามารถหนักได้ถึง 70 
กิโลกรัม และ มีอายยืุนยาวไดม้ากกว่า 
50 ปี ปลาไหลมอร์เรย ์สัตวน์ ้ าหนา้ตา
ประหลาดที่มีล  าตวัยาวอาศยัตามซอก
หิน หากท่านโชคดีในช่วงวนั ท่านมี
โอกาสพบสัตวท์ะเลขนาดใหญ่ ฉลาม
วาฬซ่ึงบริเวณทะเลอ่าวชุมพรเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์พิ เศษชนิดน้ี  *** 
หมายเหตุ  สั ตว์ทะ เลไม่ส ามารถ
ควบคุมให้ปรากฎตัวได้ตามความ
ตอ้งการ สัตวท์ะเลที่พบขึ้นอยู่กบัเวลา
ในแต่ละช่วงวนั *** 

จุดที่ 2 เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะที่มีทิวทศัน์สวยงาม เป็นที่อยูข่องสัตวท์ะเลและสัตวป่์าหลากหลายชนิด บริเวณเกาะ
ง่ามใหญ่มีจุดเช็คอินส าคญัคือ ฝ่ามือพระพุทธเจา้ เป็นกองหินลกัษณะคลา้ยฝ่ามือ บริเวณน้ียงัมีดอกไมท้ะเล 
และปลาการ์ตูน หลากสีสันแหวกว่ายอยู ่บนฝ่ังเกาะยงัเป็นที่อยูอ่าศยัของนกนางแอ่นอีกดว้ย 

จุดที่ 3 เกาะมาตรา เป็นแหล่งด าน ้ าต้ืนที่สวยงาม บริเวณเกาะมาตรามีหอยมือเสือน้อยใหญ่จ านวนมาก ท่านจะเห็น
ปะการังหลากสี และปลาที่อาศยัตามแนวปะการัง บริเวณบนเกาะมาตราเป็นแหล่งที่อยูอ่าศยัของ ปูไก่ เป็น
สัตวท์ี่พบไดบ้ริเวณเกาะมาตรา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง บอกลาความงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเขา้เช็คอินที่พกั เพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
ที่พัก:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน 
วันที่สำม(3)  ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธำตุสวี – สักกำระกรมหลวงชุมพร – หำดทรำยรี 
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัด

ชุมพร  เพื่ อท ากิ จกรรม  “ล่ อ งแพพะโต๊ ะ ” 
กิจกรรมขึ้นช่ือของจงัหวดัชุมพรที่พลาดไม่ได ้
(1 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมสองวิวทิวทัศน์
ของธรรมชาติชุมพร กิจกรรมลองแพพะโต๊ะ 
เป็นกิจกรรมผจญภยัที่จะพาท่านนัง่ไปบนแพไม้
ไผ่ไหลไปตามกระแสน ้าคลองพะโต๊ะ ท่านจะได้
สนุกกับบรรยากาศสีเขียวของธรรมชาติและ
ความสดช่ืนของสายน ้ าใสไหลผ่านป่า สวน
ผลไม ้สนุกไปกบัคลื่นและกระแสน ้ าเยน็ฉ ่า การ
ล่องแพคลองพะโต๊ะมีแก่งมากมายที่สวยงาม 
เป็นที่อาศยัของสัตวป่์าน้อยใหญ่อีกดว้ย ไดเ้วลา
อนัสมควรเสร็จส้ินกิจกรรมล่องแพ น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั 

 **** ระหว่างท ากิจกรรมสวมเส้ือชูชีพและปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ **** 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบพ้ืนบา้น 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชุมพร ระหว่าง

ทางน าท่ านแวะไหว้ “พระธาตุสวีชุมพร” 
โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 700 ปี 
วดัพระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานส าคญัของชาว
ชุมพร อีกทั้ งยงัมีความส าคัญต่อหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  แต่เดิมนั้ นวัดพระธาตุสวีมี
ต านานเก่าแก่เล่าว่าถูกพบพระบรมสารีริกธาตุ
ใต้พ้ืนดินจากอีกาที่กระพือปีกจนเป็นที่สนใจ 
จนได้ช่ือว่า วดัพระธาตุกาวีปีก ต่อมาก็เพ้ียน
เป็น พระธาตุวีปีก และในที่ สุดก็ถูกเรียกเป็น
พระธาตุสวี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่



 
 
 
 
 
 
 

ตวัเมืองชุมพร น าท่านเดินทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสักการะ “ต าหนักกรมหลวงชุมพร” หาดทรายรี เพื่อขอ
พร องค์กรมหลวงชุมพร เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอย่างมาก จากนั้น ให้ท่านไดม้ีเวลาผ่อน
คลายแบบสบายๆไปกบัสายลม แสงแดด และเกรียวคลื่น... 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
ที่พัก:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน 
วันที่ส่ี(4)  ช้อปป้ิง – อุทยำนรำชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหำนคร 

07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าคณะท่านแวะซ้ือของฝากของดีเมอืงชุมพร ณ ร้านของฝากขึ้นช่ือ จากนั้นได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางผ่านจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จงัหวดัที่
ยาวที่สุดในไทยเลยก็ว่าได ้ ระหว่างทางผ่านสองเส้นทางจนน าท่านไปถึงอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบฯ 
จากนั้นน าท่านแวะพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านแวะสักการะ 7 มหาราช กษตัริยข์อง

ไทย ณ “อุทยานราชภักด์ิ” อุทยานตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ของกองทพับกเป็นสถานที่ที่เนืองแน่น
ไปด้วยประชาชนมาสักการะบูชาองค์บูร
พกษัติ รย์ใน อ ดีต  พระบาทสม เด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อม
จัด ส ร้ า งอุ ท ย าน ป ระ วัติ ศ าส ต ร์  โ ด ย
พระราชทานช่ือให้ว่า “อุทยานราชภักด์ิ” ซ่ึง
เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นดว้ยความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและ
ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์
แห่งสยาม 7 พระองค ์จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ “วัดห้วยมงคล” เป็นที่ประดิษฐานรูป
เหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
แต่เดิมใช้ช่ือว่า “วดัห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชน



 
 
 
 
 
 
 

บา้นห้วยคต ต าบลทบัใต ้อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง
พระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล เน่ืองจากคร้ังที่เสด็จมายงัวดัน้ีไดม้ีด าริให้สร้างถนนใหม่ 
จากถนนดินเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกบัช่ือวดั  ต่อมาพระครูปภสัรวรพินิจ หรือ
พระอาจารยไ์พโรจน์ ปภสัสโร เจา้อาวาสวดัห้วยมงคลองค์ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นพระนักพฒันาที่มีศีลจารวตัที่ดี
งามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบา้นห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทยักุลรองสมุหราชองครักษไ์ดม้ีด าริที่
จะสร้าง “หลวงพ่อทวด” องคใ์หญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองใน
วนัมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่
เคารพสักการบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน จากนั้นมุ่งหนา้กลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางคร้ังน้ี 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 8,990 8,990 8,990 8,990 3,500 

01-04 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,990 8,990 3,500 
02-05 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,990 8,990 3,500 
03-06 พ.ค. 64 8,990 8,990 8,990 8,990 3,500 
06-09 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
08-11 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
13-16 พ.ค. 64   6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 
20-23 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 



 
 
 
 
 
 
 

23-26 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
27-30 พ.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
02-05 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
03-06 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
04-07 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
11-14 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
18-21 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
25-28 มิ.ย. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
02-05 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
09-12 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
16-19 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
23-26 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
24-27 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
27-30 ก.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
06-09 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
11-14 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
12-15 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
13-16 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
20-23 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
27-30 ส.ค. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
03-06 ก.ย. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 
10-13 ก.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
17-20 ก.ย. 64 7,990 7,990 7,990 7,990 2,500 



 
 
 
 
 
 
 

24-27 ก.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 2,500 
*** เพียงจ ำนวน  8 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 

 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   

2. โรงแรมที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่าเรือ น าเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
5. ค่าล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเส้ือชูชีพ 
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 

 


