
 

 

3 วนั 2 คืน ชุมพร กนิปู ดูวาฬ  
(สักการะพระบรมธาตุสว,ี เสด็จเตี่ย, กนิปู, ดูฉลามวาฬ) 

 

 

 

บินไป ดอนเมือง – ชุมพร - ดอนเมือง  

พฤษภาคม - ตุลาคม 2564 
ราคา 16,500 บาท 

ชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร – จุดชมวิวเขามทัรี – สะพานไมเ้ค่ียม – สะพานเขาชมกวาง – หาดทรายรี  
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ด าน ้าดูฉลามวาฬ – พระบรมธาตุสวี – หาดทุ่งววัแล่น – เขาทะล ุ

 

ราคาทวัร์ 16,500 บาท :  1-3 พ.ค. 64 / 8-10 พ.ค. 64 / 21-23 พ.ค. 64/ 11-13 มิ.ย./  25-27 มิ.ย. 64 / 9-11 ก.ค. 64  
24-26 ก.ค. 64 / 11-13 ส.ค. 64 / 20-22 ส.ค. 64 / 10-12 ก.ย. 64 / 17-19 ก.ย. 64 / 8-10 ตค. 64 
15-17 ตค.64 / 22-24 ตค.64 

 



 

 

3 วนั 2 คืน ชุมพร กนิปู ดูวาฬ 
วันแรก  ดอนเมือง – ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามัทรี – สะพานไม้เคี่ยม - สะพานเขาชมกวาง 
 

06.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี  เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Nok Air อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้ าหนกั 15 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองชุมพร โดย เท่ียวบิน DD 602 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.05 ชัว่โมง)  
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน จงัหวดัชุมพร น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านขึ้นรถตูป้รับอากาศ 
 น าท่านกราบสักการะเสด็จเต่ีย หรือ พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ท่ี "ศาลกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ" ตั้งอยู่บริเวณเวิ้งอ่าวสุดหาดทรายรี โดยเป็นศาลาสีขาวตั้งอยู่บนเนินเขา หันหนา้ออกสู่
ทะเล พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ พระราชโอรสพระองคท่ี์ 31 ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และทรงเป็นผูว้างรากฐานการบริหารงานของกองทพัเรือ จนไดรั้บขนานนาม "องค์
บิดาของทหารเรือไทย" ในชีวิตบั้นปลายของท่านไดม้าประทบัอยู่ท่ีต าบลหาดทรายรี จงัหวดัชุมพร จวบจน
ส้ินพระชนม ์ณ สถานท่ีแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารปักษใ์ต ้

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์  ท่ีสามารถชมวิวของชุมพร ได้แบบ 360 
องศา  มองเห็นชุมชนปากน ้ าชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร ดา้นบนจุดชมวิวเขามทัรี มีพระโพธิสัตวอ์ว
โลกิเตศวรปางมหาราชลีลา ลกัษณะคลา้ยกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปท่ีชายทะเลชุมพร
ดา้นขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน ้ าชุมพรและชายหาดปากน ้ าชุมพรเป็นชุมชน
ขนาด ใหญ่เน่ืองจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชม
ทศันียภาพอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สะพานไมเ้คี่ยม  ตั้งอยู่ในโครงการพฒันาพื้นท่ีหนองใหญ่ ตาม
พระราชด าริ ภายในเป็นสระน ้ าขนาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาน ้ าจืดหลากหลายสายพนัธุ์สามารถให้



 

 

อาหารปลาไดมี้สะพานไมท่ี้สร้างขึ้นมาจากไมเ้คี่ยมไมเ้น้ือแขง็ท่ีมีมากในภาคใตแ้ขง็แกร่งทนทั้งน ้าจืดน ้าเค็ม
ทอดยาวไปเช่ือมต่อกบัเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน ้ า สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สะพานเขาชมกวาง 
สะพานนอ้งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดใหเ้ท่ียวเม่ือปี พ.ศ. 2562 โดยโครงสร้างท าจากปูน ส่วนพื้นสะพานท าจากไมเ้คี่ยม 
มีศาลากลางน ้ าซ่ึงท าไวเ้ป็นสถานท่ีส าหรับให้อาหารกวาง โดยจะมีกวางนบัร้อยตวัออกมาโชวต์วัให้เราชม
ในช่วงเยน็ประมาณ 5 โมงเยน็ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีชมกวางท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติไดอี้กแห่งของจงัหวดัชุมพร 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ซีฟู๊ ด) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วันท่ีสอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร – ด าน ้าดูฉลามวาฬ - หาดทุ่งวัวแล่น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (Box Breakfast) 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทุ่งมหา 
08.30 น. ลงเรือสปีดโบท้ มุ่งหนา้สู่เกาะร้านเป็ด อีกหน่ึงเกาะในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  

น าท่านสัมผสัประสบการณ์ การด าน ้ าดูฉลามวาฬ ณ เกาะร้านเป็ด ท่ีมกัจะว่ายมาให้นกัท่องเท่ียวไดย้ลโฉม
อยู่บ่อยคร้ัง นอกจากน้ีภายในอุทยานฯ มีเกาะนอ้ยใหญ่มากมายมากกว่า 40 เกาะ แต่ละเกาะลว้นเต็มไปดว้ย
ความงดงามของธรรมชาติแตกต่างกนัไป  

10.30 น. น าท่านสู่เกาะร้านไก่ อีหน่ึงจุดด าน ้ าในการชุมทุ่งดอกไม้ทะเลท่ีแสนงดงาม ท่ียงัคงความสมบูรณ์ให้
นกัท่องเท่ียวไดม้ายล หรือหากโชคดีท่านอาจเจอฉลามวาฬท่ีมาวา่ยวนเวียนอยูใ่นบริเวณน้ี 

 

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ฟินน์ไปกบัการกินปู ณ ธนาคารปู 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะยอ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป 360 องศารอบเกาะยอ ท่านจะได้พบกับ
ความสวยงามของธรรมชาติ ทั้งพนัธุ์ไมแ้ปลกตา โขดหินรอบเกาะ วิวของโคง้อ่าวและเกาะแก่งต่างๆ สร้าง
ความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนไดเ้ป็นอยา่งดี  



 

 

14.00 น. น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ  
15.00 น. น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่ออาบน ้ าและผ่อนคลายอิริยาบถก่อนอาหารค ่า ระหวา่งทางน าท่านแวะถ่ายรูป

และเดินเล่น ณ หาดทุ่งววัแล่น หาดทรายขาวสวยอีกแห่งของจงัหวดัชุมพร  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Novotel Chumphon Beach Resort & Golf **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
วันท่ีสาม พระบรมธาตุสวี – ถ่ายรูปวิวเขาทะลุ – ศาลกรมหลวงชุมพรหัวเขาถ่าน – ช้อปป้ิง – ดอนเมือง   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุสวี (ระยะทาง 57 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอ
สวี เป็นวดัส าคัญอีกแห่งหน่ึงของจังหวดัชุมพรท่ีนักท่องเท่ียวต้องไม่พลาดเดินทางมากราบไหวข้อพร 
ภายในเป็นท่ีตั้งของพระธาตุสวี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองสวี พระธาตุสวี เป็นพระธาตุเก่าแก่องคใ์หญ่อายุกวา่ 700 
ปี ลกัษณะเป็นเจดียศ์รีทอง ทรงระฆงัคว ่า สูงประมาณ 70 เมตร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นท่ีสักการะของชาวสวีและชาวบ้านในจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้งภายในวดัมี 
พิพิธภณัฑว์ดัพระธาตุสวี โดยมีการจดัแสดงพระพุทธรูปโบราณท่ีขดุคน้พบในบริเวณพระธาตุถูกน ามาเก็บ
ไวย้งัอาคารแห่งน้ีด้วย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่จุดถ่ายวิวเขาทะลุ เพื่อถ่ายภาพเขาทะลุ อีหน่ึงสถานท่ี
สัญลกัษณ์ของจงัหวดัชุมพร และ กาแฟอนัขึ้นช่ือ “เขาทะลุ” 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหวัเขาถ่าน อนัเป็นท่ีตั้งของศาลกรมหลวงชุมพร และเป็นจุดท่ีสามารถมองวิวเกาะ
แก่งของทอ้งทะเลชุมพรไดอ้ย่างชดัเจน นับเป็นอีกจุดชมวิวท่ีนักท่องเท่ียวมาเก็บภาพวิวและความสวยงาม
ของเกาะแก่งท่ีตั้งอยุก่ลางทะเลชุมพร น าท่านกราบสักการะเสด็จเต่ีย กรมหลวงชุมพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง น าท่านช้อปป้ิงของฝากจากชุมพร ณ ร้านของฝาก อิสระให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

16.00 น. น าท่านสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเชค็อิน 
17.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจท เท่ียวบิน VZ353 (ใชเ้วลาบิน 1.25 ชัว่โมง)    
19.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 



 

 

3 วนั 2 คืน ชุมพร กนิปู ดูวาฬ 
ราคาทวัร์ 16,500 บาท :  1-3 พ.ค. 64 / 8-10 พ.ค. 64 / 21-23 พ.ค. 64/ 11-13 มิ.ย./  25-27 มิ.ย. 64 / 9-11 ก.ค. 64  

24-26 ก.ค. 64 / 11-13 ส.ค. 64 / 20-22 ส.ค. 64 / 10-12 ก.ย. 64 / 17-19 ก.ย. 64 / 8-10 ตค. 64 
15-17 ตค.64 / 22-24 ตค.64 

 

อตัราค่าบริการ   พฤษภาคม - ตุลาคม 2564 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
หอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

16,500 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 2,500 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (2-11 ปี) ไม่เสริมเตียง ท่านละ 13,500 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดย นกแอร์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 15 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 
 
 



 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่

รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

3 วนั 2 คืน ชุมพร กนิปู ดูวาฬ 
ราคาทัวร์ 16,500 บาท :   1-3 พ.ค. 64   8-10 พ.ค. 64    21-23 พ.ค. 64   

11-13 มิ.ย.64  25-27 มิ.ย. 64   9 -11 ก.ค. 64  
24-26 ก.ค. 64    11-13 ส.ค. 64   20-22 ส.ค. 64  
10-12 ก.ย. 64    17-19 ก.ย. 64      8-10 ตค. 64   
15-17 ตค.64    22-24 ตค.64 

 
ล าดบัที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 
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