
วันแรก กรุงเทพฯ - ชุมพร - พิพิธภัณฑสำถานแห่งชาติ ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพรฯ - เขามัทรี

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสำารขาออก
ภายในประเทศ (อาคาร 2) แถวที ่14 - 15 สำายการบนินกแอร์ โดยเจ้าหน้าที่ 
หนุ่มสาวทัวร์คอยอ�นวยความสะดวก

05.45 น. ออกเดินทางสู่ ชุมพร โดย สำายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7610
06.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานชมุพร หลงัตรวจเชค็สมัภาระเรยีบร้อย น�ท่านเปลีย่น

การเดนิทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ (6 ท่าน/คนั) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี
 ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
  ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสำถานแห่งชาติ ชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจ�เมืองเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่มีค่าให้คงอยู่

สบืไป ต่อจากนัน้ออกเดนิทางไป กราบสัำกการะศาลกรมหลวงชมุพรฯ สามารถเดินเท่ียวชมภายในเรอืรบหลวงชมุพร 
และเก็บภาพที่ระลึก (มีบริการดอกไม้ ธูป เทียน)

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทริปที่ 1 วันพฤหัสำบดีที่ 5 - วันเสำาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (3 วัน 2 คืน)
ทริปที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 (3 วัน 2 คืน)
จัดโดย บริษัท หนุ่มสาวทัวร์

ชุมพร... เปิดประตูสำู่ภาคใต้
ไหว้เสำด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  
อิ่มบรรยากาศเขามัทรี

ชุมพร... เปิดประตูสำู่ภาคใต้
ไหว้เสำด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  
อิ่มบรรยากาศเขามัทรี
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 บ่าย ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทร ีสถานที่แห่งความรักยั่งยืน ชม 
พระอาทิตย์ตก อธิษฐานขอพรรูปป้ันเจ้าแม่กวนอมิ (พระโพธสิตัว์ 
อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา) ประทับนั่งหันหน้าไปทางทะเล 
พร้อมชมวิว 360 องศา ท่านจะได้เห็นชุมชนชาวประมงปากน�้า
และเรือหาปลานับพันล� จากนั้นน�ท่านดื่มกาแฟสบาย ๆ

  น�ท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Chumphon Luxury Beach 
Resort & Golf Club พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  กลับเข้าสู่ที่พัก อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สำอง โรงคั่วกาแฟเขาทะลุ - พระธาตุสำวี
 ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  น�ท่านเดินทางสู่ โรงคั่วกาแฟเขาทะลุ (ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 1.20 นาที) เยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟเขาทะล ุ
ที่คนปลูกกาแฟในชุมพร รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน  
สร้างแบรนด์ ตราสินค้าของตัวเองขึ้นมา เพื่อท�ให้กาแฟ 
ของกลุ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงคั่วกาแฟเขาทะลุ
 บ่าย น�ท่านเดินทางสู่ พระธาตุสำว ีพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุ 

กว่า 700 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ศรีทองทรงระฆังคว�่า สูง  
70 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา ภายในบรรจ ุ
พระบรมสารีริกธาตุ เป็นท่ีสักการะของชาวสวีและชาวบ้าน 
ในจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นน�ท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อน 
ตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารค�่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
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วันที่สำาม วัดทางสำาย - วัดแก้วประเสำริฐ - กรุงเทพฯ

 ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  น�ท่านเดนิทางสู ่วดัทางสำาย น�ท่านสกัการะพระพทุธรปูปนูป้ัน 

ปิดทองแบบศิลปะคันธาระ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 10 เมตร 
สงู 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ซึง่สมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงประทานพระนาม
ว่า พระพุทธกิติสำิริชัย

  เย่ียมชมความสวยงามของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
สถาปัตยกรรมไทยกรงุรตันโกสนิทร์ ประจ�รชัสมยัรชักาลที ่9 
โดยรวมเอาพระเจดีย์ พระสถูป อุโบสถ วิหารคด ระเบียง  
มารวมอยู่ในอาคารเดียวกัน

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย น�ท่านเดนิทางสู ่วดัแก้วประเสำรฐิ วดัเจ้าแม่กวนอมิทีส่ร้างขึน้ 

บนเนินเขาริมชายทะเล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขา 
ยอดเว้าแหว่งย่ืนไปในทะเลปะทิว ก่อสร้างแบบไทยและจีน 
ทีส่วยงามมากมาย นอกจากนีย้งัมโีบสถ์สทีอง รปูป้ันพระอรหนัต์ 
ไทยและจนี รูปป้ันกรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิ ์และสิง่เคารพ 
อกีมากมาย รวมทัง้พพิธิภณัฑ์ของโบราณให้ได้ชมความสวยงาม
ของศิลปะอีกด้วย จากนั้นน�ท่าน เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ 
ของเมืองชุมพร 

  สมควรแก่เวลาน�ท่านเดนิทางไป ท่าอากาศยานชมุพร (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที)

19.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7619
20.15 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สำิ่งที่ควรน�ติดตัว
ยาประจ�ตัว (ถ้ามี) เสื้อผ้า รองเท้าที่สวมใส่สบาย หมวก แว่นกันแดด กล้องถ่ายรูป  
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กิจกรรม : ชุมพร... เปิดประตูสู่ภาคใต้  
ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ อิ่มบรรยากาศเขามัทรี

จัดโดย : บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ�ากัด
วันเดินทาง :
ทริปที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 5 - วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3 วัน 2 คืน)
ทริปที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3 วัน 2 คืน)
จ�นวน : 20 - 24 ท่าน/ทริป

อัตราค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (ห้องละ 2 ท่าน) 20,900 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 21,900 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 20,900 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 20,400 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 19,900 บาท

กรณีไม่รับตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ ลดไปท่านละ 5,300 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ (กรุงเทพฯ - ชุมพร และชุมพร - กรุงเทพฯ)
 • ค่าพาหนะเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ D4D ตลอดทริปการเดินทาง (ผู้เดินทาง 6 ท่าน/คัน)
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ระดับ 4 ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ ค่าอาหาร ค่าการเดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (มัคคุเทศก์ประจ�าตู้ ตู้ละ 1 ท่าน)
 • ค่าเครื่องดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น และอุปกรณ์การบริการ ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าคาราโอเกะส�าหรับกิจกรรมคืนวันที่ 2 ของการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน�้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบินก�าหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทางโทรศัพท์ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวนภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 210-0-22672-5 ชื่อบัญชี บจก.หนุ่มสาวทัวร์

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013-1-83867-9 ชื่อบัญชี บจก.หนุ่มสาวทัวร์

*�เมื่อช�ำระค่ำบริกำรทุกครั้ง�กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อมำที่อีเมล�debentureclub@scg.com�หรือทำงโทรสำร�0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คืนค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกการเดินหลังวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1807 (ทริป 1)
รหัสำกิจกรรม TR1808 (ทริป 2)
ตัวอย่าง พิมพ์ TR1808 <เว้นวรรค> 
เลขบัตรสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 
11 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 4554599
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