
 
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AD03-07 FD 

รหสัทวัร ์AD03-07 FD

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA(FD) 

จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานชุมพร  

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไม่รวมสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) – ทา่อากาศยานชุมพร - ศาลกรมหลวง

ชุมพร - หาดทรายร-ีจุดชมววิเขามทัร ี–โครงการแกม้ลงิหนองใหญ ่– สะพานไมเ้คีย่ม-หาดทุง่ววัแลน่                                        

ทีพ่กั:หาดทุง่ววัแลน่หรอืระดบัเทยีบเทา่                                  อาหารเย็น                                                                                       
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 ไฟลท์บนิ  

Departure: FD3418 DMK-CJM 11.55-13.10 

Return:       FD3149 CJM-DMK 13.35-14.55   

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน

เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 
 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) – ทา่อากาศยานชุมพร –  

                     ศาลกรมหลวงชุมพร - หาดทรายร-ีจุดชมววิเขามทัร ี–โครงการแกม้ลงิหนองใหญ ่–  

                     สะพานไมเ้คีย่ม-หาดทุง่ววัแลน่                                                                            (อาหารเย็น)                                         
 

 

 

08.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ 

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

11.55 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศยานชุมพร  โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3148 

13.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุมพร รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก  

น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ เดนิทางสูจ่ังหวัดชมุพร จากนัน้น าท่านเดนิทางชมศาลกรมหลวงชุมพร เป็นทีต่ัง้ของ

อนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิผ์ูท้รงสถาปนากองทัพเรอืสมัยใหม่

ใหก้ับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนท่ัวไปอนุสรณ์สถาน

ประกอบดว้ยศาลเจา้พ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเกา่และ หลังใหม่ ทีส่รา้งขึน้บนเนินเขาซึง่หาดทรายรเีป็นสถานที่

สิน้พระชนมข์องพระองคต์ัวศาลอยู่บนเรอืรบหลวงพระร่วงจ าลองทีห่ันหนา้ออกสู่ทะเลจงึเป็นจุดที่มองเห็นทวิทัศน์

ของหาดทรายรไีดชั้ดเจนตลอดเวิง้อา่ว อสิระใหท่้านเดนิชมและอสิระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายรหีาด

ทรายสีขาวสะอาด จากนัน้เดนิทางสู่ สะพานไมเ้คีย่มแกม้ลงิ ตัง้อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตาม

พระราชด าร ิภายในมบีงึน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานไมท้ีส่รา้งขึน้มาจากไมเ้คีย่ม เป็นไมเ้นื้อแข็งที่มมีากในภาคใต ้ทน

2 โปรแกรมด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร 

(วันคู)่ เกาะมาตรา - เกาะหลกัแรด – เกาะละวะ – เกาะลงักาจวิ หรอื   

(วันคี)่ เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่– เกาะกะโหลก - เกาะทะลุ 

อ าเภอสว ี- เชงิดอยตาปงั - มะลลิา คอฟฟ่ี เขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: กนัเองโฮมสเตย ์หรอืระดบัเทีย่บเทา่                           อาหารเชา้/ เทีย่ง (บนเรอื)/เย็น 

3  ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ ึน้ ดอยตาปงั – จดุชมววิลานลมโชย - โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์- คลอง

หนิด า แกรนดแ์คนยอน - ทา่อากาศยานชุมพร-ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาหารเชา้  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

03-05 เมษายน 64 

*วันหยุดจักรี*่ 

7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16  

13-15 เมษายน 64 

*วันหยุดสงกรานต*์ 

9,900 1,500 16  

14-16 พฤษภาคม 64 7,900 1,500 16  
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ทัง้น ้าจืด น ้าเค็ม สะพานมีลักษณะส่วนเวา้ส่วนโคง้ที่สวยแปลกตา อสิระใหท่้านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม 

จากนัน้เดนิทางสูบ่รเิวณหาดทุ่งวัวแลน่ เป็นชายหาดทีส่วยงามน ้าใสของ จ.ชมุพรแหง่หนึง่น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชม

ววิเขามทัร ีสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และเรอืประมงที่จอดเทียบท่า

ทะเลปากน ้าชุมพร พรอ้มสักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ (พระโพธสัิตวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีา) ประทับท่าน่ัง

หันไปทางทะเล มรีะเบยีงยื่นรับลมทะเล และชมววิปากน ้าชุมพร กวา้งไกลสุดสายตาจากนัน้เดนิทางสู่บรเิวณหาด

ทุง่ววัแลน่ เป็นชายหาดทีส่วยงามน ้าใสของ จ.ชมุพรแหง่หนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่)  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: บรเิวณหาดทุง่ววัแลน่ หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่3ดาว(ชือ่ที่พักคอนเฟิร์มที่ท่านพักทางบรษัิทจะท า

การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง          โปรแกรมด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร 

                       (วนัคู)่ เกาะมาตรา - เกาะหลกัแรด – เกาะละวะ – เกาะลงักาจวิ หรอื   

                       (วนัคี)่ เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่– เกาะกะโหลก- เกาะทะลุ  

                       อ าเภอสว ี- เชงิดอยตาปัง - มะลลิา คอฟฟ่ี เขา้ทีพ่กั                    (อาหาร เชา้,เทีย่ง (บนเรอื),เย็น) 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 

กรณีเดนิทางวนัคู ่
08.00 น.  น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ ด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร เดนิทางถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มี

บรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

 

09.00 น. เรอืออกจากท่าเรือ น าท่านสู่จุดด าน ้า น าท่านชม เกาะมาตรา เป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของปูไก่ ปูที่มเีสยีงรอ้งเหมือน

ไกแ่ละสามารถปีนตน้ไมไ้ด ้พาท่านไปด าน ้าสน็อคเกลิชมฝูงปลานานาชนดิในแหลง่ปะการังทีส่วยงามและยังเป็นที่
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อยู่ของหอยมือเสอืดว้ย เดนิทางสู่ เกาะหลกัแรด  ดว้ยรูปลักษณะของเกาะที่คลา้ยแรดอันเป็นที่มาของชือ่เกาะ 

ใกลเ้กาะมหีนิปูนเรยีงกัน 3 กอ้น จงึเป็นที่มาของชือ่เกาะหลักแรด ทีน่ี่เต็มไปดว้ยปะการังครกขนาดใหญ่สสีวยสด

ซึง่หาดไูดย้ากในแหลง่ด าน ้าอืน่ๆ มฝีูงปลาใตน้ ้าหลากหลายชนดิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่3) บนเรอื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ผลไม ้

13.00น. น าทุกท่านออกเดนิทางด าน ้าตอ่ 

  เกาะละวะ  ชมปลาการต์นูอนิเดยีนแดงฝูงใหญ ่ว่ายเลน่น ้าในดงดอกไมท้ะเลเป็นภาพสวยงามประทับใจเกาะ

ลงักาจวิ เป็นเกาะทีย่ังคงความสมบรูณ์ทัง้ใตน้ ้าและบนเกาะ เป็นแหลง่สัมปทานเลีย้งนกนางแอน่ มจีุดชมปะการัง

ทีใ่นหลวงรัชการที ่5 เคยทรงเสด็จประพาสฯ ถงึ 3 ครัง้ 

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึท่าเรอืท่ายาง ใหท่้านท าภารกจิส่วนตัวเรยีบรอ้ย จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอสว ีเดนิทางสู ่มะลลิา 

คอฟฟ่ี เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ มีเครือ่งดืม่ อาหารจ าหน่าย พรอ้มมแีคมป์ป้ิงทีพ่ักไวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว จากนัน้เขา้ที่

พักแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเดนิทางวนัคี ่
 

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่ ด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร เดนิทางถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มี

บรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

เดนิทางสู่ เกาะง่ามนอ้ย เป็นลักษณะเป็นกอหนิเล็กๆ กระจากตามแนวเกาะกจิกรรมหลักๆคอืด าน ้า ชมโลกใต ้

ทะเล ท่านจะไดพ้บกับ ทุ่งดอกไมท้ะเล ปลาไหลมอร์เรย ์ปลาหูชา้ง กุง้ตัวยาว และถา้ท่านโชคดท่ีานจะไดเ้จอพี่

จุด (ฉลามวาฬ) ที่ เกาะนี้ดว้ย เกาะง่ามใหญ่ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่  “Right Hand of 

Buddha”(หนา้ผาหินปูนที่มีลักษณะคลา้ยฝ่ามือพระเจา้)ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ ท่านจะไดพ้บกับ

ดอกไมท้ะเล ปลาการต์นูอนิเดยีแดง ปลานกแกว้ ปลาผเีสือ้ ปลาสนิสมุทร ทากทะเล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่3) บนเรอื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ผลไม ้

13.00น. พาทุกท่านด าน ้าตอ่อกี 2 เกาะคอื เกาะกะโหลก เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยหัวกะโหลก จุดด าน ้าจุดนี้ท่านจะได ้

พบ ปะการังโขด ปะการังฟองน ้าครก ปะการังเขากวาง ดอกไมท้ะเล และเนื่องดว้ยจุดนี้เป็นจดุทีน่ ้าทะเลคอ่นขา้ง

ลกึ จงึมักจะพบจะมปีลามากมายทีเ่กาะแหง่นี้เกาะทะลุ เป็นเกาะหนิปนูขนาดเล็ก บนเกาะมโีพลงถ ้าขนาดใหญ่ที่

ก าลังคร่อมผวิน ้า ท่านสามารถว่ายน ้าเขา้ไปเพือ่ทีจ่ะทะลไุปอกีฝ่ังไดท่้านจะไดพ้บกกับปลาหลากหลายชนดิ อาท ิ

ปลาผเีสือ้เงนิ-ทอง ฝูงปลาสลดิหนิ ปลาผเีสือ้จกัรพรรด ิ

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึท่าเรอืท่ายาง ใหท่้านท าภารกจิส่วนตัวเรยีบรอ้ย จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอสว ีเดนิทางสู ่มะลลิา 

คอฟฟ่ี เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ มีเครือ่งดืม่ อาหารจ าหน่าย พรอ้มมแีคมป์ป้ิงทีพ่ักไวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว จากนัน้เขา้ที่

พักแรม 
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่)   

ทีพ่กั:   กนัเองโฮมสเตย ์เชงิดอยตาปัง หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่ทีพ่ักคอนเฟิรม์ทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

ทีพ่ักกันเองโฮมสเตย ์มบีรกิารทีพ่ักแบบ บา้นพกั และเต็นท ์โดม กระโจม สไตลโ์ฮมสเตยช์มุชน 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 4 ท่าน จัดพักแบบเต็นทก์ระโจมหรอืโดม  

กรณีลกุคา้เดนิทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบา้น กรณีเดนิทาง2ท่านตอ้งการพักแบบเตน็ทโ์ดม/กระโจมช าระเพิม่ท่านละ 

500 บาท กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

 

วนัทีส่าม         ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ึน้ ดอยตาปัง–จุดชมววิลานลมโชย-โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์–      

คลองหนิด า แกรนดแ์คนยอน–ทา่อากาศยานชุมพร-ทา่อากาศยานดอนเมอืง (อาหาร เชา้) 
 

 

05.30 น. ออกเดนิทางโดยรถทอ้งถิน่ น าท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาต ิแสงอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มชมทะเลหมอก

สวย ๆ กับอากาศเย็นสบาย(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)ที่ ดอยตาปัง ใหท่้านไดช้ืน่ชมววิทะเลหมอกและเขาทะลุ ใน

ยามเชา้ และบรเิวณใกลก้ันเป็นจุดชมววิลานลมโชย เป็นจุดชมววิที่สวยงามแบบพาโนรามา ยามเชา้มสีายหมอก
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โอบลอ้มสันเขา ยอดเขาแหลมๆ ที่โผล่พน้ทะเลหมอก สวยงามราวกับภาพวาด มองดูคลา้ยหุบเขาอวตารของ

ประเทศจนี อสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูด่า้นลา่งเชงิดอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที5่) เมนูขา้วตม้ 

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

เป็นโรบัสตา้ 100%ไดม้ีบรกิารจ าหน่าย  ส าหรับกาแฟเขาทะลุเป็นสนิคา้ OTOP 5 ดาวตัวแรกของจังหวัดชุมพร 

ผลติกาแฟ 3 in 1 กาแฟคั่วบด  เมล็ดกาแฟ สง่ขายท่ัวประเทศ และทีน่ี่สามารถมองเห็นเขาทะลไุดแ้บบจากนัน้น า

ท่านสู ่คลองหนิด า หรอืแกรนดแ์คนยอนแหง่เมอืงชุมพร เป็นคลองทีค่าดว่าเกดิจากรอยเลือ่นของเปลอืกโลก

แผ่นเปลอืกโลกเดยีวกันกับทีจ่ังหวัดสตลูท าใหเ้กดิเป็นผาหนิสดี ายาวหลายรอ้ยเมตร มสีายน ้าไหลผ่านลกึประมาณ 

50 เซนตเิมตร  เชือ่ว่าคลองหนิด ามอีายุมายาวนานหลายพันปี โดยมรีะยะทางยาวกว่า 1 กโิลเมตร คลองหนิด าถูก

โอบลอ้มดว้ยความเขยีวขจขีองตน้ไม ้นานาพันธุ ์เพือ่ใหค้วามร่มรืน่กับผูท้ีม่าท่องเทีย่ว    
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ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุมพร เพือ่เช็คอนิเตรยีมตัวเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ 

13.35น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3149 

14.55น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ 
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางช่วงเทศกาล,วนัหยุดต่างๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็นกรณีพเิศษใน
กรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตุโควดิ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทน กรณหีอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
ทีพ่ักกันเองโฮมสเตย ์มบีรกิารทีพ่ักแบบ บา้นพกั และเต็นท ์โดม กระโจม สไตลโ์ฮมสเตยช์มุชน 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 4 ท่าน จัดพักแบบเต็นทก์ระโจมหรอืโดม  

กรณีลกุคา้เดนิทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบา้น กรณีเดนิทาง2ท่านตอ้งการพักแบบเตน็ทโ์ดม/กระโจมช าระเพิม่ท่านละ 500 

บาท กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการจองหรือ
ยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันที่ไม่คงที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


