
 

 
 
 
 
      
 
 
  
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   

วนัแรก กรุงเทพฯ – ชะอ ำ - Team Building + Sport Day by Talent Plus - Dinner Party 
07.30 น.  พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย กรุงเทพฯ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
08.00 น.  เดินทางสู่ ชะอ ำ บริการอาหารเช้า [ข้าวเหนียวหมูทอด/หมูฝอยสูตรเด็ด By NANA] 
 และเคร่ืองด่ืม (มื้อที ่1) โดยรถโคช้ปรับอากาศ บขส. (มีท่ีเสียบ USB) เชิญท่านพกัผอ่น 
 ตามอธัยาศยัหรือสนุกกบัมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีตลอดการเดินทาง 
10.40 น. เดินทางถึง จ.เพชรบุรี 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้ำนเปลญวน (มื้อที ่2) 
12.40 น. Check-in และรับ Welcome Drink ท่ี Long Beach Cha-am Hotel 
13.00 น. น าท่านเขา้สู่ กจิกรรม Team Building by Talent Plus 
15.00 น. Coffee Break (ม้ือที ่3) 
15.20 น. กจิกรรม Sport Day ริมชำยหำด 
16.30 น. สรุปและปิดกิจกรรม 
17.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระวา่ยน ้า, สไลเดอร์, โตะ๊ปิงปอง 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ + ซีฟู้ด พร้อม DINNER PARTY กบั Theme.... (มื้อที ่4) Soft Drink +โซดา (ม้ือที ่5) 

พร้อมปาร์ต้ี (MC โดยทีมงาน Siamtogo) สนุกสนานกบั คำรำโอเกะ โดย ของรางวลั (ถา้มี) ลูกคา้ด าเนินการเอง 
21.00 น.      ราตรีสวสัด์ิ 



 

วนัที่สอง ชะอ ำ – CSR แหลมผกัเบีย้ - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (ม้ือที ่6)  
08.30 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยักบักิจกรรมภายในรีสอร์ท เช่น สระวา่ยน ้า 
09.30 น.  Check-out ออกจากท่ีพกั 
11.00 น.  เยีย่มชมโครงกำรศึกษำวจัิยและพฒันำส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบีย้ อนัเน่ืองจำกพระรำชดำริ แหล่งเรียนรู้เร่ืองการ

บ าบดัน ้าเสีย และก าจดัขยะดว้ยวธีิธรรมชาติ รับฟังกำรบรรยำยประวติิควำมเป็นมำของโครงกำรโดยวิทยำกร 
ศึกษาเก่ียวกบัการบ าบดัน ้าเสีย  เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ และระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน พร้อมจุดชมววิธรรมชาติท่ี
สวยงามท่ีท่าน ชมปลำยสุด  ของสะพำนชมววิ ไดเ้ห็นจุดเกิดสันทรายในอ่าวไทย 

 แห่งแรกของประเทศไทยยาวไปจนถึงทะเลทางภาคใตย้งัเป็น แหล่งดูนก 1 ใน 10 
 ทีส่ ำคัญของประเทศไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม จะมีนกกระทุง 
 บินหนีหนาวมาใหช่ื้นชมความสวยงามกนัมากมาย 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอำหำรของโครงกำร (มื้อที่ 7)    
13.30 น.  ท า กจิกรรมดีๆ CSR ท่ี แหลมผกัเบีย้  
13.40 น.  เร่ิมกิจกรรม CSR อาทิ 1.ปล่อยปลา (ปลานิลจิตรลดา 1 ถุงมี 100 ตวั ตวัละ 5 บาท)  
  2.เก็บขยะในป่าชายเลน  3.ซ่อมสะพาน (ลูกคา้ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ไปเอง) 
  (ลูกคา้สามารถเลือกท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั แต่ตอ้งแจง้ทีมงาน Siamtogo ล่วงหนา้) 
14.30 น. แวะซ้ือของฝาก อ าลาจงัหวดัเพชรบุรี 
17.00 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
*************************************************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ท้ังนี้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

  

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ บขส. (มีท่ีเสียบ USB) 2 คนั จาก กรุงเทพฯ ถึง ชะอ า (ไป-กลบั)                   
2. ค่าหอ้งพกั Long Beach Cha-am Hotel 1 คืน (พกัคู่)   
3. ค่าอาหาร 7 ม้ือ (อาหาร 6 ม้ือ + Soft Drink 1 ม้ือ), อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
4. ค่าธรรมเนียมเยีย่มชมเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
5. ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพและเจา้หนา้ท่ี Siamtogo บริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็แลว้เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิตตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าวทิยากร Team Building + Sport Day พร้อมอุปกรณ์ 1 คร้ัง 
8. ค่าคาราโอเกะ 1 คร้ัง 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์    5. ค่าวงดนตรีสด + นกัร้อง 6. ค่าอุปกรณ์กิจกรรม CSR 1 คร้ัง 
7. ประกนัภยัการคุม้ครองตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์อายผุูเ้ดินทางเกินอาย ุ76 ปี ข้ึนไป 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที 
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6. ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์, รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่ำนเง่ือนไขกำรจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมำยเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ซ่ึงทำงบริษัทฯจะคงรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯก ำกบัเท่ำน้ัน 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สำขำ เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนำ สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส ำนักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 – 4 


