
 

 

 

CODE: CPVN00 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

บรมธาตสุว ี- คลองหนิด า แกรนดแ์คนยอน - มะลลิา คอฟฟ่ี 

ทีพ่กั: สว ีดอยตาปงั                                                อาหาร เทีย่ง/เย็น 

2 ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ ึน้ ดอยตาปงั – จดุชมววิลานลมโชย - โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์- เทยีนเห

มนิซาน ประตสูวรรคช์มุพร – หาดภราดรภาพ - จดุชมววิเขามทัร ี- ศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายร ี– 

สะพานไมเ้คีย่ม แกม้ลงิ - หาดทุง่ววัแลน่ - เขา้ทีพ่กั  

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

3 ชุมพร – ประจวบ เมอืงสามอา่ว ชมววิทะเล - ถา่ยรปูสะพานสราญวถิ ี- Bay Camp Cafe คาเฟ่รมิทะเล เขา
ตามอ่งลา่ย – รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ 
                                                                                 อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะ

ท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

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

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

 

 

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

สนามกฬีากองทัพบก) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ 

เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทาง

สู ่จ.ชุมพร อสิระใหทุ้กทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย อสิระอาหารเชา้ ณ จุดแวะพกัรถ น าท่านเดนิทางผ่าน 

จ.ประจวบครีขีันธ ์แวะ ป่าสนบา้นเหมอืงแร ่ทบัสะแก น าทา่นเช็คอนิถ่ายรูปป่าสนสวยๆใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่

ตา่งประเทศ จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่บางสะพาน แวะทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

บา่ย  น าท่านเดนิทางตอ่สู ่ชุมพร เดนิทางถงึวดัพระบรมธาตสุว ีเป็นพระธาตสุวไีดม้กีารบรูณะซอ่มแซมหลายครัง้ ใน

ปัจจุบันพระบรมธาตุสวีมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง

ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่ม ๒ ชัน้ พระบรมธาตุสว ีไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร 

ลักษณะรปูแบบของพระธาตเุป็นแบบเดยีวกนักบัพระบรม

ธาตุเจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช (พระมหาธาตุ วัดพระ

มหาธาตวุรมหาวหิาร) สนันษิฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ในสมัย

กรงุศรอียธุยา และผา่นการบรูณะมาหลายครัง้ จากนัน้น า

ท่านสู่ คลองหินด า หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเมือง

ชมุพร เป็นคลองที่คาดว่าเกดิจากรอยเลือ่นของเปลอืก

โลกแผ่นเปลอืกโลกเดยีวกันกับทีจ่ังหวัดสตูลท าใหเ้กดิ

เป็นผาหนิสดี ายาวหลายรอ้ยเมตร มสีายน ้าไหลผ่านลกึ

ประมาณ 50 เซนตเิมตร  เชื่อว่าคลองหินด ามีอายุมา

ยาวนานหลายพันปี โดยมรีะยะทางยาวกว่า 1 กโิลเมตร 

คลองหนิด าถูกโอบลอ้มดว้ยความเขยีวขจขีองตน้ไม ้นานาพันธุ ์เพื่อใหค้วามร่มรืน่กับผูท้ี่มาท่องเที่ยว จากนัน้

เดนิทางสู ่อ าเภอสว ีเดนิทางสู ่มะลลิา คอฟฟ่ี เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ มเีครือ่งดืม่ อาหารจ าหน่าย พรอ้มมแีคมป์ป้ิงที่

พักไวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) หลังทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรม 

ทีพ่กั:   กนัเองโฮมสเตย ์เชงิดอยตาปัง หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่ทีพั่กคอนเฟิรม์ทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

ทีพ่ักกนัเองโฮมสเตย ์มบีรกิารทีพ่ักแบบ บา้นพัก และเต็นท ์โดม กระโจม สไตลโ์ฮมสเตยช์มุชน 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 4 ทา่น จัดพักแบบเต็นทก์ระโจมหรอืโดม  

กรณีลกุคา้เดนิทาง 2 ทา่น จัดพักแบบบา้น กรณีเดนิทาง2ทา่นตอ้งการพักแบบเต็นทโ์ดม/กระโจมช าระเพิม่ทา่นละ 

500 บาท 

กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

 

 

 



 

วนัทีส่อง           ชมทะเลหมอก พระอาทติยข์ึน้ ดอยตาปงั – จดุชมววิลานลมโชย - โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลอุนิเตอร ์–  

                        เทยีนเหมนิซาน ประตสูวรรคช์มุพร - หาดภราดรภาพ– จดุชมววิเขามทัร ี– ศาลกรมหลวงชุมพร –  

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

 

05.30 น. ออกเดนิทางโดยรถทอ้งถิน่ น าท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาต ิแสงอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มชมทะเลหมอก

สวย ๆ กบัอากาศเย็นสบาย(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)ที ่ดอยตาปัง ใหท้า่นไดช้ืน่ชมววิทะเลหมอกและเขาทะลุ ใน

ยามเชา้ และบรเิวณใกลก้นัเป็นจุดชมววิลานลมโชย เป็นจดุชมววิทีส่วยงามแบบพาโนรามา ยามเชา้มสีายหมอก

โอบลอ้มสันเขา ยอดเขาแหลมๆ ที่โผล่พน้ทะเลหมอก สวยงามราวกับภาพวาด มองดูคลา้ยหุบเขาอวตารของ

ประเทศจนี อสิระถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูด่า้นลา่งเชงิดอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที3่) เมนขูา้วตม้ 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงค ัว่กาแฟ เขาทะลุอนิเตอร ์ตัง้อยู่ที ่ต.เขาทะล ุ

อ.สว ีท่านสามารถชมิกาแฟสดเขาทะลทุีเ่ป็นโรบสัตา้ 100%ไดม้บีรกิาร

จ าหน่าย  ส าหรับกาแฟเขาทะลุเป็นสนิคา้ OTOP 5 ดาวตัวแรกของ

จังหวัดชุมพร ผลติกาแฟ 3 in 1 กาแฟคั่วบด  เมล็ดกาแฟ ส่งขายทั่ว

ประเทศ และทีน่ีส่ามารถมองเห็นเขาทะลไุดแ้บบชดัเจน จากนัน้เดนิทาง

สู่แลนด์มารค์ใหม่ ประตูสวรรค์ชุมพร หรอืเทยีนเหมนิซานของไทย 

ตัง้อยูบ่รเิวณส านักสงฆถ์ ้าธารน ้าลอด ต าบลทุง่ระยะ อ.สว ีอยูท่่ามกลาง

ขุนเขาผาสูงตระหง่านมลีักษณะภูมปิระเทศคลา้ย เขาเทยีนเหมนิซาน 

ประเทศจนีเป็นสถานทีท่างธรรมชาตแิหง่เดยีวในประเทศไทยทีม่หีบุเขา

ภผูาสงูสลับซับซอ้นเด่นตระหง่านมหีมอกขาวโพลนตลอดทัง้ปี (ขึน้กับ

สภาพอากาศ) ในการชมววิดา้นบนนักท่องเทีย่วตอ้งเดนิเทา้ไปตามขัน้

บันใดปูนขึน้ไปมีราวเหล็กช่วยพยุงตัวเป็นระยะๆ ที่สรา้งผสมผสาน



 

กลมกลนืกับธรรมชาตไิดเ้ป็นอย่างดี บันใดท าลัดเลาะไปตามทางเดนิเก่าของชาวบา้นในทอ้งถิน่ที่มมีานานแต่

โบราณ มทีัง้หมดประมาณ 700 ขัน้ (ระยะเวลาเดนิขึน้ลงอยูท่ ี ่1.30-2ช ัว่โมง ท่านทีไ่มข่ ึน้ชมดา้นบนสามารถ

รอจุดนัดพบบรเิวณดา้นล่างได ้หรอืกรณีมเีหตุท าใหเ้กดิความล่าชา้ในโปรแกรมทัวร ์บรษัิทขอน าท่านท่องเทีย่ว

บรเิวณดา้นลา่งเทา่นัน้) ดา้นบนสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา จนถงึชัน้บนสดุ มพีระพทุธรูปสทีององคใ์หญ่

ปางมารศรวีชิัย หรอืปางปราบมาร ประทับน่ังขัดสมาธบินฐานบัว เพือ่กราบไหวเ้ป็นสริมิงคล เสรมิดวง เสรมิบารม ี

ท่ามกลางบรรยากาศววิทวิทัศน์เหมอืนยนือยูบ่นประตูสวรรค์ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่หาดภราดรภาพ

เป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นดว้ยตน้มะพรา้วตลอดเสน้ทาง บรเิวณรมิชายหาดมรีา้นอาหารและ

หมูบ่า้นชาวประมง รวมถงึโรงแรมตา่งๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) บรเิวณหาดภราดรภาพ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิเขามทัร ีสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และ

เรอืประมงที่จอดเทียบท่าทะเลปากน ้าชุมพร พรอ้มสักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ (พระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรปาง

มหาราชลลีา) ประทับท่าน่ังหันไปทางทะเล มรีะเบยีงยืน่รับลมทะเล และชมววิปากน ้าชมุพร กวา้งไกลสดุสายตา 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม ศาลกรมหลวงชุมพร เป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอก พระบรมวงศเ์ธอกรม

หลวงชมุพรเขตร อดุมศักดิผ์ูท้รงสถาปนากองทัพเรอืสมยัใหมใ่หก้บัประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตีย่ของชาวเรอื และ

เป็นทีเ่คารพสกัการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พอ่กรมหลวงชมุพรฯหลังเกา่และ หลัง

ใหม ่ทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานทีส่ ิน้พระชนมข์องพระองค ์ตัวศาลอยูบ่นเรอืรบหลวงพระร่วง

จ าลองทีห่ันหนา้ออกสูท่ะเล จงึเป็นจดุทีม่องเห็นทวิทัศน์ของหาดทรายรไีดช้ดัเจนตลอดเวิง้อา่ว อสิระใหท้่านเดนิ

ชมและอสิระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายร ีหาดทรายสขีาวสะอาด จากนัน้เดนิทางสู่ สะพานไมเ้คีย่ม 

แกม้ลงิ ตัง้อยู่ในโครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ่ ตามพระราชด าร ิภายในมบีงึน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานไมท้ีส่รา้ง

ขึน้มาจากไมเ้คีย่ม เป็นไมเ้นื้อแข็งทีม่มีากในภาคใต ้ทนทัง้น ้าจดื น ้าเค็ม สะพานมลีักษณะส่วนเวา้สว่นโคง้ทีส่วย

แปลกตา อสิระใหท้่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม จากนั้นเดนิทางสู่บรเิวณหาดทุ่งววัแล่น เป็นชายหาดที่

สวยงามน ้าใสของ จ.ชมุพรแหง่หนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่)  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั:บรเิวณหาดทุง่ววัแลน่ หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่ทีพั่กคอนเฟิรม์ทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม           ชุมพร – ประจวบ เมอืงสามอา่ว ชมววิทะเล - ถา่ยรปูสะพานสราญวถิ ี- Bay Camp Cafe  

                        คาเฟ่รมิทะเล เขาตามอ่งลา่ย – รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ                          (อาหาร เชา้,เทีย่ง) 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที6่)  

  น าทา่นเดนิทางออกจากจงัหวดัชุมพร เดนิทางสู่ ประจวบ เมอืงสามอ่าว อ่าวประจวบครีขีันธ ์ทีเ่ป็น 1 ใน 3 

ของ เมอืงสามอา่ว ทีป่ระกอบไปดว้ย อา่วมะนาว , อา่วนอ้ย และอา่วประจวบฯ ทศิเหนอืตดิกบั เขาตามอ่งลา่ย ทศิ

ใตต้ดิกบั เขาลอ้มหมวกะมถีนนลดัเลาะเชือ่มสูถ่นนสายหลกัไดท้กุเสน้ทาง อา่วประจวบฯ เป็นอา่วทีต่ัง้อยูใ่นเขตตัว

เมอืง มชีายหาด และน ้าทะเลทีใ่ส เป็นอ่าวทีม่คีวามโคง้ยาวตลอดแนว 8 กโิลเมตร บรเิวณใกลก้ันเป็น สะพาน

สราญวถิ ีสะพานสแีดงแหง่เมอืง ประจวบฯ ทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ ใหท้า่นถา่ยรปูเดนิเลน่ตามอธัยาศัย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่)  

  จากนัน้เดนิทางสู ่Bay Camp Cafe  คาเฟ่รมิทะเล เขาตามอ่งล่าย เป็นคาเฟ่น่ารักๆรมิทะเลตัง้อยูท่ีห่นา้ทางเขา้

 ของวนอทุยานเขาตาม่องล่าย อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีันธ ์บรรยากาศด ีตกแต่งรา้นไดส้วย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

 เครือ่งดืม่ ขนมทานเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะ รา้นของฝากในเสน้ทางกลบัใหท้า่นไดซ้ือ้ของ

ฝากคนทางบา้น และเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯพรอ้มความประทับใจ 

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

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะ

ท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ  
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

กรณีโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษิทัขอจดัสรรทีพ่กัเป็นอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง
มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ300 บาท  
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอื
ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 



 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

