
 

 

 

 
รหสัโปรแกรม : 20242 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

โปรแกรมทวัร์นครศรี ไปม ัย้พ้ีบา๊วว 3วนั 1คืน 



 
มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  

- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจ ารถบสั ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย 

 

DAY 1 

(กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25 (-/-/-) 

 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสาย

ไหม กทม. (google map : 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบั
หน้ากากอนามยัแบบผา้ บรกิารจุดเช็คอุณหภูมริา่งกายกอ่นการเดนิทาง 
และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่น
ออกเดนิทาง (พน่ฆา่เช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภมูพินกังานคบขบั
รถกอ่นการเดนิทาง )  

*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เน่ืองจากรถออกเดนิทาง
ตามเวลา หากทา่นมาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใช้จา่ย
ใดๆ ท ัง้สิน้ 

Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธนิ 
 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


21.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรถบสัปรบัอากาศ VIP 

2 ชัน้ (พ่นฆา่เช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมพินกังานคบขบัรถกอ่น

การเดินทาง ) 

เมืองนครฯ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้แล้ว ที่เมืองนครฯก็ยงัเป็น

แหล่งศิลปวฒันธรรม เช่นหนงัตะลุง มีมรดกทางวฒันธรรมที่ได้รบัการ

สะสมมาจากประวตัศิาสตร์อนัยาวนานกวา่ 1800 ปี 

 

DAY 2 

นครศรีธรรมราช – วดัเจดีย์ไอ้ไข ่– วดัยางใหญ ่- วดัธาตุน้อย – หมูบ่า้นคีรีวง – 

วดัมหาธาตุ  (B/L/D) 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รา้นติ่มซ า 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดียไ์อไ้ข ่อ าเภอสชิล วดัเจดีย์น ัน้เป็นทีเ่คารพสกัการะ

ของชาวบ้านต ัง้แต่ในละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบภาคใต้ จาก

ศรทัธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รบั” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ที่เป็นที่

เคารพศรทัธา นบัถือ ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นท ั่วสาระทศิ คือ ไอ้

ไข่ เป็นรูปไม้แกะสลกัเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลาย

พรางทหารสวมแว่นตาด า ซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านทีน่บัถือศรทัธาน ามา

ถวายแก้บน รูปแกะสลกัด้วยไม้ดงักล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏ ิมีคนมากราบ

ไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่น

พนนัขนัต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของหรือให้ท ายอดให้ได้ตาม

เป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภยันานา แล้วน า

สิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แตล่ะวนั โดยเฉพาะนกัเสีย่งโชคก็เยอะดว้ย เช่นกนั 

 

 



 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ได้

ชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอ

ชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยาง

ใหญ ่และดว้ยความโดง่ดงัของพรานบุญ ก็ไดม้ีการบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัที่

สวยงามเหมือนในปจัจุบนั ไฮไลท์ของวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

ที่ชาวปกัษ์ใต้นบัถือ เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานท ัง้ปวง บูชาแล้วมีโชค

ลาภเงนิทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภยั โชคลาภให้มีกินมีใช้

หากใครสมหวงั วิธีแก้บนก็แสนงา่ยคือ น าปจัจยัถวายไปช่วยสรา้งวดัสรา้ง

โบสถ์เทา่นัน้เอง 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารท้องถิ่น เมนูขนมจีนแกงใต้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ วดัธาตุน้อย ต ัง้ขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย 

(พระครูพศิษิฐ์อรรถการ) พระเกจอิาจารย์ทีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรทัธาอยา่งสูงยิง่

รูปหน่ึง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนบัถือ ศรทัธา พ่อท่าน

คล้ายได้เชื่อถือถึงความศกัดิส์ิทธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่าน

มกัจะให้พรกบัทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ์ได้ชื่อ

ว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรทัธา

เป็นอยา่งยิง่  

 

14.20 น.  เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจงัหวดันครศรีธรรมราชที่เต็มไป

ด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนจะหลงรกั ท่านจะได้สมัผสักบัความสงบ วิถีชีวิตแบบ

ชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมูบ่า้นกลางหุบเขา ฟงัเสียงน ้าไหลผา่นแกง่



หินต่างๆ หมู่บ้านคีรีวงได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

(Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน 

 

16.00 น. น าท่านชม วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศกัดิส์ิทธิแ์ละเป็น มิ่งขวญั

ชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ท ัง้หลาย สญัลกัษณ์ของ

จงัหวดันครศรีธรรมราชที่รูจ้กักนัแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่ง

ต ัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นที่บรรจุ พระบรม

สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปจัจุบนักรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียนวดั

พระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถาน ที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึง

ของภาคใต ้

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

19.00 น. พกัที่ โรงแรม At 24 Boutique  หรือโรงแรมระดบัเทียบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAY 3 

วดัพระบรมธาตุไชยา – รา้นขายของฝาก – กรุงเทพ (B/L/-) 

 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

10.00 น. เดินทางถึง  ว ัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ปูชนียสถานส าคญั

คู่บ้านคู่เมือง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม 

สารีริกธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่ง

เดียวในประเทศไทยที่ยงัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของช่าง ศิลปกรรม

สมยัศรีวชิยัไวไ้ดส้มบูรณ์  

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลบั

กรุงเทพฯ ของขึ้นช้ือ เช่น ไข่เค็มไชยา น ้าพริกไตปลาแห้ง ถ ั่วอลัมอนด์ 

เป็นตน้ 

ได้เวลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดยรถบสัปรบัอากาศ 2 

ช ัน้   

22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

ราคาเสริม
เตียง 

พกั 3 คน 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิ่ม 

7-9 สงิหาคม 2563 3,199 3,199 500 
11-13 สงิหาคม 2563 3,199 3,199 500 
21-23 สงิหาคม 2563 3,199 3,199 500 
11-13 กนัยายน 2563 3,199 3,199 500 
25-27 กนัยายน 2563 3,199 3,199 500 
2-4 ตุลาคม 2563 3,199 3,199 500 

10-12 ตุลาคม 2563 3,199 3,199 500 
23-25 ตุลาคม 2563 3,199 3,199 500 
6-8 พฤศจกิายน 2563 3,199 3,199 500 

20-22 พฤศจกิายน 2563 3,199 3,199 500 
5-7 ธนัวาคม 2563 3,199 3,199 500 

 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 9 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปที่ออกเดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนจากรถบสั
ปรบัอากาศ เป็น รถตู้ปรบัอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิอีกทา่นละ 500 บาท 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ัน้ / รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่ทีพ่กัจ านวน 1 คืน ตามโปรแกรม  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 1,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 24 ช ั่วโมง เช่น 
ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้จะ
ถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่
ก าหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้ง
ท าจองเข้ามาใหม ่นั่นหมายถงึว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิก
การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมดัจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึงก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต ัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกั
คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใช้จา่ยจ าเป็นอืน่ๆ 



 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร 

เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบลว่งหน้า 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ (ถา้มี) ภยัธรรมชาต ิการเมือง จราจล ประทว้ง 

ค าส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใช้บรกิารใดบรกิารหน่ึง หรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่

กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ า

สญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทั

ฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบั

การด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพี

เรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่วางแผนการ

เดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการ

ยืนยนัทกุคร ัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิ , 

ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ 

และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศ

ยานเป็นส าคญัเทา่นัน้  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ตอ้งใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่

จองทวัร์  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตยีง 

ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่า่น

เดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย

ระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ



คา่ใช้จา่ยตามจรงิ กรณีทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง 

รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิดท า

การช ั่วคราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมใน

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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