
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20465 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรงุเทพฯ   

19.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ีตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไมท่นัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั) 

 

20.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีโดยรถตู ้(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัทีส่อง สรุาษฎรธ์าน ี– ทา่เรอืดอนสกั – ข ึน้เรอืซทีรานสเ์ฟอรร์ ีสู่เ่กาะสมยุ – เกาะสมยุ – พระใหญเ่กาะฟาน – หนิตาหนิ

ยาย – น า้ตกหนา้เมอืง – หาดเฉวง       

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีมเีวลาใหท้า่นลา้งหนา้เปลีย่นเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย เพือ่เดนิทางสู ่ทา่เรอืดอนสกั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ Set Box (1) 

07.00 น.  เดนิทางสู ่ทา่เรอืดอนสกั ท่าเรือหลักทีม่เีรือเฟอรร์ี่ใหบ้รกิารรับสง่ผูโ้ดยสารเพื่อเดนิทางสูเ่กาะภายในอา่วไทย อาทเิชน่ 

เกาะสมยุ, เกาะราชา, เกาะพะงัน เป็นตน้  

08.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอืดอนสกั ใหท้า่นเปลีย่นบรรยากาศ ขึน้เรอืซทีรานเฟอรร์ ี ่เพือ่มุง่หนา้สู ่เกาะสมยุ เกาะทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเกาะภเูก็ต และเกาะชา้ง ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “เกาะสวรรคก์ลางอา่วไทย”  

หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงรอบเวลาเรอืเฟอรร์ ีต่ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

10.00 น. เดนิทางถงึ เกาะสมุย น าท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน หรอืพระพุทธโคดม สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2515 เป็น

พระพุทธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ ประดับดว้ยกระเบือ้งสเีหลอืงทองทัง้องค ์ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 วา 9 นิ้ว สูง 12 เมตร 

นับเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใต ้และเป็นทีเ่คารพสักการะชาวสมยุและชาวตา่งชาตเิป็นอยา่งมาก  



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู่ หนิตาหนิยาย ตัง้อยู่ในบรเิวณหาดละไม เป็นโขดหนิรูปร่าง

แปลกประหลาด โดยหนิตาจะเป็นหนิแกรนิตลักษณะเหมอืนอวัยวะเพศ

ชายซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเล คลืน่ลม และแสงแดด ส่วนหนิ

ยายมลีักษณะคลา้ยอวัยวะเพศหญงิ ซึง่เกดิจากการผุกร่อนของหนา้ผา

ชายฝ่ังทะเลเนื่องจากถูกคลืน่กัดเซาะ  

      น าทา่นชม น า้ตกหนา้เมอืง น ้าตกขนาดกลางบนเกาะสมยุ มคีวามสงู 15 

เมตร มสีายน ้าไหลลงมาตลอดทัง้ปี เป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดนยิมของทัง้ชาว

ไทยและชาวตา่งชาต ิและในอดตียังเป็นสถานทีใ่นการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว รัชกาล

ที ่5 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูหั่ว รัชกาลที ่7, และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วใน รัชกาลที ่9 อกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หาดเฉวง ชายหาดยอดนยิมอันดับหนึง่ของเกาะสมยุ มลีักษณะเป็นชายหาดสขีาวสวย ความยาว

กวา่ 6 กโิลเมตรตัง้อยูบ่รเิวณฝ่ังตะวันออกของเกาะสมยุ แบง่ออกเป็นหาดเฉวงเหนือ หาดเฉวงกลาง หาดเฉวงใต ้และหาด

เฉวงนอ้ย บริเวณชายหาดเป็นที่ตัง้ของรีสอร์ทและรา้นอาหารหลากหลายระดับ จากนั้นน าท่านอสิระทีถ่นนคนเดนิที่

ครกึครื้นมากทีส่ดุบนเกาะสมุย สองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยสนิคา้แฮนดเ์มด อาทเิชน่เสือ้ผา้, กระเป๋า, ขา้วของเครือ่งใช ้

ตา่งๆ และทีส่ าคัญยังเป็นศนูยร์วมอาหาร และรา้นน่ังชลิลใ์นราคายอ่มเยา รวมไปถงึราคาในระดับภัตตาคาร 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ IBIS SAMUI HOTEL, สมยุ หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีส่าม สมยุ – เกาะนางยวน – เกาะเตา่   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนางยวน  

09.00 น. น าทา่นออกเดนิทางโดยสปีดโบท๊ เพือ่มุง่หนา้สู ่เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะทีเ่ชือ่มตอ่กันดว้ยสันทรายสขีาวจน

กอ่ใหเ้กดิเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แหง่ ตัง้อยูท่างดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือหา่งจากเกาะเตา่ ประมาณ 480 เมตร 

นอกจากนี้ยังเป็นแหลง่ด าน ้าตืน้ยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลก อกีทัง้ยังบรเิวณชายหาดของเกาะนางยวนยังเป็น

จดุชมพระอาทติยข์ ึน้และพระอาทติยต์กไดจ้ากจดุเดยีวกันอกีดว้ย  

 

10.30 น. เดนิทางถงึ เกาะนางยวน อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ หรือเลอืก

เดนิเทา้ข ึน้ชมจดุชมววิเกาะนางยวน ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี 

12.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่ เกาะเตา่ เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มลีักษณะเป็นเม็ดถ่ัวเวา้เป็นอ่าวซึง่มีอยู่

มากมายถงึ 11 อา่ว 10 แหลม นับเป็นเกาะทีม่จีดุด าน ้าสวยทีส่ดุ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์(4) 

 จากนัน้อสิระใหท้า่น ด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ชมความสวยงามของหมูป่ะการัง และเหลา่สัตวน์ ้าใตท้อ้งทะเล ตามอัธยาศัย 

15.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะสมยุ เพือ่เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)   

พกัที ่ IBIS SAMUI HOTEL, สมยุ หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่ ี ่ สมยุ – ทา่เรอืหนา้ทอน – ข ึน้เรอืซทีรานสเ์ฟอรร์ ีเ่พือ่เดนิทางกลบัสูท่า่เรอืดอนสกั – วดัเจดยี ์– วดัพระบรมธาตุ

ไชยา – กรงุเทพฯ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืหนา้ทอน เพือ่ใหท้า่น ขึน้เรอืซทีรานเฟอรร์ ี ่กลับสูท่า่เรอืดอนสัก จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

10.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืดอนสกั น าทา่นออกเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอืไอไ้ขว่ดัเจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช 

เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดทีช่ ือ่ไอไ้ข ่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้น

การขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความ

ศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัด

เจดยีก์็ไม่แตกตา่งกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแตส่ ิง่ทีแ่ปลก และเป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถือ ของชาวบา้นในละแวกนัน้

และผูค้นท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเลา่สบืตอ่กันมาหลายชัว่อายคุนวา่ สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจบัุนนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่

ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยูบ่รเิวณนัน้ สว่นไอไ้ขนั่น้เป็นวญิญาณเด็กอายปุระมาณ 9 

– 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ ึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่ังกล่าวกลับพบว่ามทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสน

สถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้หไ้อไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดิังกลา่ว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่น ไหวข้อพรไอไ้ข ่เพือ่ความเป็นศริมิงคล ในเรือ่งของโชคลาภ และการคา้ขาย  

 

การบูชาไอไ้ข ่ 

1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

2. การแกบ้น จดุธูป 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กลา่วแกบ้น แตต่อ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืส ิง่ทีรั่บปากไว ้

ไดห้มดจากกัน ไมเ่ป็นพันธสัญญากัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระบรมธาตไุชยาวรมหาวหิาร สถานทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานแหง่เดยีวในประเทศทียั่งคงรักษาเอกลักษณ์ของชา่งศลิปกรรมสมัยศรีวชิัยไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์ วัดพระบรมธาตไุชยา จงึเปรยีบเป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไชยาและจังหวัดสุราษฎรธ์านี  จากนัน้น าทา่นแวะซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวัน ฯลฯ 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

****************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2- 3 ทา่น  

ประเภทพาหนะ พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 06 ธนัวาคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 (วนัครสิตม์าส) 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 (วนัปีใหม)่ 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 (วนัปีใหม)่ 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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