
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20204 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

     PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ-สรุาษฎรธ์าน ี 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ

โคช้ปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี(30 ทา่นขึน้ไป คอน
เฟิรม์เดนิทาง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11

ช ัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สรุาษฎรธ์าน ี     

2 เขาสก-กุย้หลนิเมอืงไทย-เขือ่นรชัชประภา-

สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ์-ศาลหลกัเมอืง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี-ชุมชนท่องเทีย่วบ้าน

ปากกะแดะ  

  อสิระ พกัที ่ตวัเมอืง

สรุาษฎรธ์าน ี

3 วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร-รา้นขาย

ของฝากไขเ่ค็มไชยา-  กรงุเทพฯ 

 Set 

Box 

  



วนัที ่2 :  เขาสก-กุย้หลนิเมอืงไทย-เขือ่นรชัชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพ

พทิกัษ-์ศาลหลกัเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์าน-ีชุมชนทอ่งเทีย่วบา้นปากกะแดะ  
07.00 น.  ถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ียนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงหอยใหญ ่ 

    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เขาสก รับฟัง Brief 

ก่อนเดินทางลงเรือ  ระหว่างทาง
ธรรมชาติทะเลสาบเชีย่วหลานแวะ

เก็บภาพที่ระลึกกับ เขาสามเกลอ 
ชมกุย้หลนิเมอืงไทย ชมปลา วงั
ปลาแพนางไพร จากนัน้น าท่านแวะ

ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขื่อน
ร ัชชประภา  มีชื่อ เ รี ย ก ดั ้ ง เ ดิม

ว่า  เขื่อนเชี่ยวหลาน เ ป็ น เขื่ อ น
อ เนกประสงค์    แห่ งที่สองของ
ภ าค ใ ต ้ อ ยู่ ใ น จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์

ธาน ีเมือ่กอ่นสรา้งแลว้เสร็จไดร้ับพระ
มหากรุณาธคิุณจากพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลย
เ ด ช ม ห า ร า ช  บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร 
พระราชทานนามใหใ้หม่ว่า “เขื่อน

รชัชประภา” มีความหมายว่า “แสง
สว่างแหง่ราชอาณาจกัร” โดยพืน้ที่

ส่วนใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสก
เกอืบทัง้หมด เป็นเขือ่นหนิถมแกนดนิ

เหนียว เขือ่นรัชชประภา เป็นโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคใต ้ที่สรา้งความมั่นคงใหแ้ก่ระบบ
ไฟฟ้า และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพธิรีัชมังคลาภเิษก ใน

ปี พ.ศ. 2531 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์ตัง้อยู่หลังวดั
เขาพัง เป็นสะพานแขวนดว้ยสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น ้ าสาย
เล็กๆ ไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีน่ี่คอืสามารถมองเห็นภูเขารูปหัวใจหรอืภูเขา

เทพพทิักษ์ไดจ้ากบนสะพานนี้และถอืวา่เป็นมมุถ่ายรปูทีส่วยงาม ซึง่ธรรมชาติ
รอบๆทัง้ภเูขา ตน้ไมท้ีย่ังคงเขยีวขจแีละมคีวามอดุมสมบรูณ์มากๆ  

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%95_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B9%95_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B9%95_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B9%95_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81_%E0%B9%92_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%91
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531


บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ ศาลหลกัเมือง

จ ังหว ัดสุราษฎร์ธานี  มีลั กษณะ
รูปแบบ  ทางสถาปัตยกรรมไทย สรา้ง
ดว้ยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีว ิชัย 

โดยน าเคา้โครงของเจดีย์วัดพระบรม
ธาตุไชยา ซึ่ง เ ป็นสัญลักษณ์ทาง

ศิลปกรรมมาเ ป็นแม่แบบขององค์
ศาลหลักเมอืง มบีันไดทางขึน้ ๔ ดา้น 

มีซุม้ประตูเขา้-ออก ๔ ดา้น และได  ้ 

อัญเชญิเครือ่งหมายตราสญัลักษณ์พระ
ราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 

ประดับไวท้ัง้ ๔ ดา้น ภายในมณฑป
ประดิษฐานเสาหล ัก เมือง  ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นเสากลมโต แกะสลักจาก

ตน้ราชพฤกษ์  ซึง่ถอืวา่เป็นไม ้  มงคลขนาดใหญท่ีพ่บในป่าสรุาษฎรธ์าน ีมอีายุ
ถงึ ๑๓๙ ปี ลงรักปิดทอง โดยแกะสลักตามแบบศลิปะศรวีชิยั ยอดบนสดุบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุ สว่นยอดเสาหลักเมอืงเป็นพระพักตรข์องพระโพธสิัตวอ์ว
โลกเิตศวรสีห่นา้ หันพระพักตรไ์ปทัง้สีท่ศิเหมอืนการแกะสลักพระพรหมสีห่นา้
ไวต้ามยอดเสาหลักเมอืงอืน่ๆ และมวยพระเกศาสลักเป็นพระพทุธรปูปางสมาธ ิ

พรอ้มกับลงรักปิดทองอย่างวิจิตรสวยงาม จากนั้นน าท่านไปยัง ชุมชน
ทอ่งเทีย่วบา้นปากกะแดะ อยู่ในอ าเภอดอนสัก เป็นแหล่งขายอาหาร  ทะเล

ทัง้สดและแหง้ และยังเป็นชุมชนเลี้ยงหอยนางรมอีกดว้ย ถือว่าเป็นแหล่ง
ส าคัญทางอาหารทะเล  

 
 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจา้ 
 

  พักที ่ตวัเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีหรอืเทยีบเทา่  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทาง
บรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

วนัที ่3 :  วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร-รา้นขายของฝากไขเ่ค็มไชยา-  

กรงุเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 
09.00 น.  น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร ซึง่ปูชนียสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม

สารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพทุธสถานเพยีงแหง่เดยีว

ในประเทศไทยทีย่ังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมัยศรี

วชิัยไวไ้ดส้มบูรณ์ ซึง่รัฐบาลใหค้วามส าคัญแก่วัดประกาศขึน้ทะเบียนเป็น

โบราณสถานส าคัญ ของชาตแิละยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็น

หนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบูชาของภาคใต ้เจดยีพ์ระ

บรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจ าจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง 

ประจ ากอง และผา้พันคอลูกเสือดว้ย ซึง่ถือกันว่าถา้ใครไปเที่ยวจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี หากไม่ไดไ้ปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแลว้ ก็เหมอืนกับยังไปไม่

ถงึจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของ ไขเ่ค็มไชยา 

เป็นของฝากขึน้ชือ่อย่างหนึง่ของอ าเภอ

ไชยาเนื่องจากใชไ้ข่เป็ดธรรมชาตมิาท า

ดว้ยเทคนิคทีแ่ตกต่างจากไข่เค็มถิน่อืน่ 

จงึเป็นไขเ่ค็มทีไ่ขแ่ดงสแีดงจัด มรีสชาติ

กลมกล่อมไมเ่ค็มจัด และอร่อยตดิปากผู ้

ทีไ่ดล้องลิม้ชมิรสมาเป็นเวลายาวนาน  

 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Set Box 
 
15.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ช ัว่โมง)   

 

 



รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 2,999 2,999 1500 

07 - 09 ส.ค. 63 3,299 3,299 1500 

11 - 13 ส.ค. 63 3,499 3,499 1500 

14 - 16 ส.ค. 63 3,299 3,299 1500 

21 - 23 ส.ค. 63 3,299 3,299 1500 

28 - 30 ส.ค. 63 3,299 3,299 1500 

04 - 06 ก.ย. 63 3,299 3,299 1500 

11 - 13 ก.ย. 63 3,299 3,299 1500 

18 - 20 ก.ย. 63 3,299 3,299 1500 

25 - 27 ก.ย. 63 3,299 3,299 1500 

02 - 04 ต.ค. 63 3,499 3,499 1500 

09 - 11 ต.ค. 63 3,499 3,499 1500 

16 - 18 ต.ค. 63 3,499 3,499 1500 

23 - 25 ต.ค. 63 3,599 3,599 1500 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 

 

 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และมดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อที่น่ัง เมือ่

ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การ

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมี

สทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่าง

นอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้ เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยี

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี

เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลิกบิน, การประท้วง , การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ า

สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ 
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั

ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ  อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 
 



 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

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


 


