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เที่ยวอุ่นใจห่างไกลโควดิ19 

 ไดรั้บการรองรับมาตราฐาน 
 สะดวก สะอาด ปลอดภยั 
 ใส่ใจ ดูแลเหมือนครอบครัว 

ราคาพเิศษรวม 

 อาหารครบทุกม้ือตามท่ีระบุ 
 กจิกรรมด าน ้าต้ืนพร้อมอาหาร 
 กจิกรรมล่องแพพะโต๊ะ 



น าท่านเปิดประสบการณ์ท่องเท่ียว ด าน ้ าชมปะการัง ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะแห่งชาติชุมพร 
สัมผสัความงดงาม และความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติแห่งทอ้งทะเลชุมพรท่ีมีช่ือเสียง น าท่านล่องแพ
พะโต๊ กิจกรรมยอดฮิตของจงัหวดัชุมพร พร้อมสักการะพระบรมธาตุสวีเก่าแก่ถึง 700 ปี และสักการะองค์
กรมหลวงชุมพร ให้ท่าไดพ้กัผอ่นในบรรยากาศสบายๆ ไปกบัผนืฟ้าและทอ้งทะเล ณ หาดทรายรี 
 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ินชุมพร 
 ท่ีพกัมาตรฐาน 
 รถตูป้รับอากาศแบบมาตรฐาน VIP  (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง)  
 กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะสุดฟิน สายน ้ าเยน็ฉ ่า 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

ก าหนดวนัออกเดินทาง 
               กนัยายน  10-13 / 17-20 / 24-27       
               ตุลาคม   01-04 / 08-11 / 10-13 / 22-25 / 23-26 / 29ต.ค.-01พ.ย. 
               พฤศจิกายน  05-08 / 12-15 / 19-22 /  26-29 
               ธนัวาคม  03-06 / 04-07 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 
วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – ชุมพร    
22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนบัพบ ลิกไนทท์วัร์ ถนนบรมราชชนี เขตตล่ิงชนั เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอ านวยความ

สะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่จงัหวดัชุมพร ดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP ระหวา่งค ่าคืนใหท่้านพกัผอ่นระหว่างนัง่รถ 

(ประมาณ 7 ชัว่โมง / 470 Km) 

วันที่สอง(2)  ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ด าน ้าเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา 
06.00 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัชุมพร ประตูแรกสู่ภาคใต ้ชุมพรเป็นเมืองส าคญัท่ีพบตามหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ว่ามีความส าคญัต่อเมืองในอดีต ปัจจุบนัชุมพรเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทั้งทะเลและภูเขารวมไป
ถึงวฒันธรรมใหท่้านไดค้น้หา ใหทุ้กท่านท าธุระส่วนตวั ลา้งหนา้แปรงฟันเปล่ียนชุดล าลองเพื่อเดินทาง
ท่องเท่ียวกนัในวนัน้ี 

07.00 น. บริการม้ืออาหารเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 หลังรับประทานอาหารเช้า น าคณะ
ท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดข้ึนเรือ
เพ่ือไปท ากิจกรรมด าน ้ าต่ืน ณ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบดว้ย
เกาะน้อยใหญ่จ านวนมากมาย เป็น
พ้ืนท่ีแผ่นดินและทะเลท่ีกวา้งขวาง 
จัด เป็น อุทยานแห่งชาติและพ้ืน ท่ี
สงวน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะ
ชุมพร ท่านจะไดท้ ากิจกรรมด าน ้ าต้ืน 
เกาะง่ามน้อย – เกาะงามใหญ่ – เกาะ
มาตรา ซ่ึงเป็นไฮไลท์หลกัของการท า
กิ จ กรรมด าน ้ าใน จังหวัด ชุ มพ ร 
(กิจกรรมด าน ้ าต้ืน ราคารวมอยู่ใน
แพค เก็ จ ท่ องเท่ี ยวแล้ว  แพ ค เก จ
ประกอบดว้ย กิจกรรมด าน ้ า ชูชีพ หนา้กากด าน ้ า เคร่ืองด่ืม เจา้หนา้ท่ีเรือคอยอ านวยความสะดวก หากท่าน
ท าอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีท่านตอ้งรับผดิชอบ)  

จุดท่ี 1 เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะท่ีเกิดจากแร่ธาตุ
ประเภทหินปูนรวมตัวกันหลายลา้นปี 
บริเวณรอบเกาะมีสัตว์น ้ านานาชาติให้
ท่านได้ ส ารวจ ไม่ว่าจะเป็น ไจแอนท์
กรูปเปอร์ หรือ ปลาเก๋าทะเลยกัษ์ ซ่ึง
สามารถหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม และ มี
อายุยืนยาวได้มากกว่า 50 ปี ปลาไหล
มอร์เรย ์สัตว์น ้ าหน้าตาประหลาดท่ีมี
ล  าตัวยาวอาศยัตามซอกหิน หากท่าน
โชคดีในช่วงวนั ท่านมีโอกาสพบสัตว์
ทะเลขนาดใหญ่ ฉลามวาฬซ่ึงบริเวณ
ทะเลอ่าวชุมพรเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์
พิเศษชนิดน้ี *** หมายเหตุ สตัวท์ะเลไม่
สามารถควบคุมให้ปรากฎตัวได้ตาม
ความตอ้งการ สัตวท์ะเลท่ีพบข้ึนอยู่ก ับ
เวลาในแต่ละช่วงวนั *** 

จุดท่ี 2 เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม เป็นท่ีอยูข่องสตัวท์ะเลและสตัวป่์าหลากหลายชนิด บริเวณเกาะ
ง่ามใหญ่มีจุดเช็คอินส าคญัคือ ฝ่ามือพระพุทธเจา้ เป็นกองหินลกัษณะคลา้ยฝ่ามือ บริเวณน้ียงัมีดอกไมท้ะเล 
และปลาการ์ตูน หลากสีสนัแหวกว่ายอยู ่บนฝ่ังเกาะยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนางแอ่นอีกดว้ย 



จุดท่ี 3 เกาะมาตรา เป็นแหล่งด าน ้ าต้ืนท่ีสวยงาม 
บริเวณเกาะมาตรามีหอยมือเสือน้อยใหญ่
จ านวนมาก ท่านจะเห็นปะการังหลากสี 
และปลาท่ีอาศยัตามแนวปะการัง บริเวณ
บนเกาะมาตราเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของ ปู
ไก่ เป็นสตัวท่ี์พบไดบ้ริเวณเกาะมาตรา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่

ฝ่ัง บอกลาความงามของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เขา้เช็คอินท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
ที่พกั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 
วันทีส่าม(3)  ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธาตุสวี – สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ อ  าเภอพะโต๊ะ 

จังหวดัชุมพร เพื่อท ากิจกรรม “ล่อง
แพพะโต๊ ะ”  กิ จกรรม ข้ึน ช่ือของ
จงัหวดัชุมพรท่ีพลาดไม่ได ้(1 ชัว่โมง) 
ระหว่างทางผ่านชมสองวิวทิวทัศน์
ของธรรมชาติชุมพร กิจกรรมลองแพ
พะโต๊ะ เป็นกิจกรรมผจญภัยท่ีจะพา
ท่านนั่งไปบนแพไม้ไผ่ไหลไปตาม
กระแสน ้ าคลองพะโต๊ะ ท่านจะได้
ส นุ ก กับ บ รร ย าก าศ สี เขี ย ว ข อ ง
ธรรมชาติและความสดช่ืนของสายน ้ า
ใสไหลผ่านป่า สวนผลไม ้สนุกไปกบั
คล่ืนและกระแสน ้ าเยน็ฉ ่า การล่องแพ
คลองพะโต๊ะมีแก่งมากมายท่ีสวยงาม เป็นท่ีอาศยัของสัตวป่์าน้อยใหญ่อีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรเสร็จส้ิน
กิจกรรมล่องแพ น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั 

 **** ระหว่างท ากิจกรรมสวมเส้ือชูชีพและปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี **** 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบพ้ืนบา้น 



บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ตัวเมืองชุมพร 
ระหว่างทางน าท่านแวะไหว้ “พระ
ธ า ตุ ส วี ชุ ม พ ร ”  โ บ ร าณ ส ถ าน
คู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 700 ปี ว ัด
พระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานส าคัญ
ของชาวชุมพร อีกทั้งยงัมีความส าคัญ
ต่อหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แต่เดิม
นั้นวดัพระธาตุสวีมีต  านานเก่าแก่เล่า
ว่าถูกพบพระบรมสารีริกธาตุใตพ้ื้นดิน
จากอีกาท่ีกระพือปีกจนเป็นท่ีสนใจ 
จนไดช่ื้อว่า วดัพระธาตุกาวีปีก ต่อมาก็
เพ้ียนเป็น พระธาตุวีปีก และในท่ีสุดก็
ถูกเรียกเป็นพระธาตุสวี ได้เวลาอัน
สมควรน าท่ าน เดินทางสู่ตัว เมือง
ชุมพร น าท่านเดินทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสกัการะ “ต าหนักกรมหลวงชุมพร” หาดทรายรี เพื่อขอพร องค์
กรมหลวงชุมพร เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอยา่งมาก จากนั้น ใหท่้านไดม้ีเวลาผ่อนคลายแบบ
สบายๆไปกบัสายลม แสงแดด และเกรียวคล่ืน... 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
ที่พกั:  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 
วันทีส่ี่(4)  ช้อปป้ิง – อุทยานราชภักด์ิ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าคณะ
ท่านแวะซ้ือของฝากของดีเมือง
ชุมพรณ ร้านของฝากข้ึนช่ือ จากนั้น
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง
มุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานครระหว่าง
ทางผา่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
จงัหวดัท่ียาวท่ีสุดในไทยเลยก็ว่าได ้
ระหว่างทางผา่นสองเสน้ทางจนน า
ท่านไปถึงอ าเภอหวัหินจงัหวดั
ประจวบฯจากนั้นน าท่านแวะพกั
รับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย น าท่านแวะสักการะ 7 มหาราช 
กษัตริยข์องไทย ณ “อุทยานราช
ภักด์ิ” อุทยานตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีของ
กองทพับกเป็นสถานท่ีท่ีเนืองแน่น
ไปด้วยประชาชนมาสักการะบูชา
อ ง ค์ บู ร พ ก ษั ติ ร ย์ ใ น อ ดี ต 
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลท่ี 9  ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง 
“พระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระ
บูรพกษตัริยแ์ห่งสยาม” พร้อมจดัสร้างอุทยานประวติัศาสตร์ โดยพระราชทานช่ือให้ว่า “อุทยานราชภกัด์ิ” 
ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีสร้างข้ึนดว้ยความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติ
คุณสมเด็จพระมหากษตัริยแ์ห่งสยาม 7 พระองค ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัหว้ยมงคล” เป็นท่ีประดิษฐาน
รูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เดิมใช้ช่ือว่า “วดัห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต 
ต าบลทบัใต ้อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชทานนาม
ใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล เน่ืองจากคร้ังท่ีเสด็จมายงัวดัน้ีไดมี้ด าริให้สร้างถนนใหม่ จากถนนดินเป็น
ถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับช่ือวดั  ต่อมาพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์
ไพโรจน์ ปภสัสโร เจา้อาวาสวดัห้วยมงคลองค์ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นพระนักพฒันาท่ีมีศีลจารวตัท่ีดีงามเป็นท่ี
เคารพของคนในชุมชนบา้นห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทยักุลรองสมุหราชองครักษไ์ดม้ีด  าริท่ีจะสร้าง 
“หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน้อมเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นท่ีเคารพ
สกัการบูชาและเป็นท่ีพึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน จากนั้นมุ่งหนา้กลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพประทบัใจมากมายในการเดินทางคร้ังน้ี 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกม์ีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 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 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

10-13 ก.ย. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

17-20 ก.ย. 63 5,990 5,990 5,790 5,490 1,500 

24-27 ก.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

01-04 ต.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

08-11 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-13 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

15-18 ต.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

22-25 ต.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

05-08 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

12-15 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

19-22 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

26-29 พ.ย. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

03-06 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

04-07 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

9-12 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

10-13 ธ.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

17-20 ธ.ค. 63 6,490 6,490 6,290 5,990 1,500 

24-27 ธ.ค. 63 6,990 6,990 6,790 6,490 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 



อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าเรือ น าเท่ียวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน 
5. ค่าล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเส้ือชูชีพ 
6. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ  าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

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

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ  านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้  าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้  าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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