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STSN-1 สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช 
(4D2N)   VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น   
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กรงุเทพฯ จดุนดัพบ - สรุาษฎรธ์าน ี1 

- - - 

20.00 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สรุาษฎรธ์าน ี(ใช้เวลาเดนิทาง 9 ชม.)  
 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซใ่กลก้ับเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีีมงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   20.00 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 

 

06.00 น. เดินทางถึง สรุาษฎรธ์าน ี อญัมณแีหง่ภาคใต้ นับเป็นอีกหน่ึงจังหวัดยอดฮติของนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะที่น่ีไม่ได้มีแต่
เกาะและทะเลที่สวยสะดดุตา แต่สรุาษฎร์ธานียังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์และวัดที่ส้าคญัทางประวัติที่ศาสตร์อีกมากมายที่น่าค้นหา เรียกได้วา่ครบรสเที่ยวกี่ครั งกไ็ม่เบื่อ 

น้าท่านสู่... ท่าเรือดอนสัก ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะสมุยโดย เรือเฟอร์รี่ 
 

 

 

สรุาษฎรธ์าน ี- ทา่เรอืดอนสกั – ขึ นเรอืเฟอรร์ีส่ ูเ่กาะสมยุ - ศาลเจา้กวนอ ู- หนิตา หนิยาย - หาดเฉวง –  

ถนนคนเดนิเฉวง 
2 
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เกาะสมุย เกาะสวรรคก์ลางอา่วไทย มีเสน่ห์เฉพาะตัวจนท้าให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีเนื อที่ 247 ตารางกิโลเมตร พื นที่ 1 ใน 3 ของเกาะ เป็นที่ราบ

ล้อมรอบภูเขา เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีหาดทรายสวย ทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม เดิมเกาะสมุยมีชื่อเสียงในฐานะ

เป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆมากมาย 

น้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้กวนอ ูเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหน่ึงของเกาะสมุย มีอายุกวา่ 145 ปี ตามบันทึกต่างๆได้เล่าว่ามีชาวจีนไหหล้าเดินทางมาตั งรกรากอยู่
บนเกาะสมุยนับตั งแต่ในปีพ.ศ. 2400 เป็นต้นมา โดยในยุคแรกนั นได้มีการสรา้งศาลเจ้าแหง่นี เป็นศาลไม้ขนาดเล็กและได้มีการน้ารูปสลักของเทพเจ้าต่างๆ ตามความ

เชื่อของชาวจีนมาประดิษฐานเอาไว ้ หน่ึงในนั นก็คือรูปสลักของเทพเจ้ากวนอูและได้รับความศรัทธามาตลอดระยะเวลากวา่ร้อยปี ไดร้บัการดูแลบูรณะเป็นอย่างดี

นับตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากความศรัทธาของผูค้นในพื นที่ โดยในปี 2551 มีการสรา้งรูปปั้นเนื อสัมริดของเทพเจ้ากวนอูขนาด 16 เมตร ด้วยงบประมาณกวา่ 

20 ล้านบาท จนท้าให้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื อสายจีนและจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะเวียนมาสักการะบูชาเทพเจ้ากวนอูตลอดทั งวัน  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารซีฟู๊ด(1)
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ถ้าไม่ได้มาเยือน Landmark หรือสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของเกาะอย่าง “หินตา หินยาย หินประหลาดกับต้านานแห่งคา้มั่นสัญญา” ก็
คงเรียกได้ว่าว่ามาไม่ถึงเกาะสมุย  หินตาหินยายตั งอยู่ที่บริเวณหาดละไม มองไปทางด้านขวามือจะเห็น “หินตา” ซึ่งเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะโดยน ้าทะเล 

สายลม และแสงแดด จนมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายตั งชี ฟ้าอยู่ ส่วนทางด้านซ้ายมือคือ “หินยาย” ซึ่งเป็นก้อนหินแกรนิตขนาดมหึมา มีลักษณะเหมือนร่างของ

ผู้หญิงตั งแต่ช่วงเอวลงไปนอนทอดตัวลงไปในทะเล นอกจากค้าอธิบายถึงปรกฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ นแล้วยังมีต้านานท้องถิ่นที่เล่าต่อๆกันถึงตายายคู่หน่ึง ชื่อ

ตาเครงและยายเรียม เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อจะไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับลูกชาย เมื่อ

เรื่อแล่นมาถึงบริเวณแหลมละไม เกิดพายุใหญ่ท้าให้เรือล่ม สินสอดทองหมั นที่เตรียมมาจมน ้าหายไป ส่วนญาติสนิทมิตรสหายที่เดินทางมาร่ว มกันจมน ้าเสียชีวิต

กลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยรายรอบเกาะสมุย คงเหลือรอดชีวิตแค่ตาเครงและยายเรียมถูกน ้าทะเลพัดเข้าหาดละไม ทั งตาและยายเสียใจมากและกลัวว่าตาม่องล่ายจะคดิ

ว่าเป็นคนไม่รักษาค้าพูด จึงพากันกลั นใจกระโดดน ้าตายกลายเป็นหินตาหินยายทุกวันนี   

หาดเฉวง  
ชายหาดซึ่งยาวที่สุดบนเกาะสมุย ด้วยความยาวทั งหมด 6 กิโลเมตร โดยจะแบ่งเป็นถึงสี่ช่วงด้วยกัน ได้แก่ หาดเฉวงเหนือ หาดเฉวงกลาง หาดเฉวงใต้ และหาด

เฉวงน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวเกือบทุกคนต้องแวะมา เพราะได้ชื่อว่าเป็นชายหาดท่ีมีความสวยงามที่สุดบนเกาะนี เลย ด้วยน ้าทะเลสีฟ้าใสแจ๋ว หาดทรายขาวละเอียด

สะอาดตา อีกทั งที่น่ีมีทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่บนเกาะกลางทะเล และเมื่อท้องฟ้ามืดลง เฉวงจะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด

บนเกาะเพราะจะเต็มไปด้วย ผับ ร้านอาหาร ถนนคนเดิน และบาร์มากมาย 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 

วดัพระใหญเ่กาะฟาน - ทา่เรอืหนา้ทอน - นครศรธีรรมราช – วดัเจดยีไ์อ้ไข ่– วดัยางใหญ ่- ศาลหลกัเมอืง 

ตลาดยอ้นยคุ ตลาดรอ้ยป ี 
3 

B L - 

ค่า้... บรกิารอาหารค่้า เมนบูฟุเฟต่์(2) 
พกัที ่Chaweng Cove Beach Resort หรอืเทียบเท่า 
 

ถนนคนเดินเฉวง เป็นตลาดนัดถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงบนเกาะสมุย เป็นถนนคนเดินที่มีความครึกครื นมากที่สุดบนเกาะสมุย สองข้างทางมีสินค้ามากมาย
เอาใจนักช็อป มีทั งสินค้าแฮนด์เมด เสื อผ้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และที่ส้าคัญยังเป็นศูนย์รวมอาหาร ตั งแต่ราคาย่อมเยาไปจนถึงราคาระดับภัตตาคาร 

ตั งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุยใกล้กับหาดบ่อผดุ ซึ่งที่ตั งของ

วัดนั นอยู่บนเล็กๆ ที่มีช่ือว่า “เกาะฟาน” เดิมทีเกาะฟานนี จะมีน ้า

ทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อ

ระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั งนั น

จะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั น ภายหลังชาวบ้านจึงได้

ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถงึแม้ 

“พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่

พระพุทธรูปปางมารวิชัยองคส์ีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี ก็สร้าง

ขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถงึ 5 วา 9 นิ ว 

และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นที่

เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

วดัพระใหญเ่กาะฟาน 



Signature Thailand  “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (6/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

น้าท่านเดินทางสู่... ท่าเรือหน้าทอน ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชโดย เรือเฟอร์รี่  

นครศรีธรรมราช เมืองแห่งภูเขา น ้าตก ล้าธาร และทะเลฟ้าคราม ความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้าน จังหวัดมรดกทางวัฒนธรรมที่

เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั นได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี เหมาะส้าหรับหลบหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเช็ต(4)
 

ต้านานกมุารเทพ "ไอ้ไข ่เด็กวดัเจดยี"์ อภินิหารความศักดิส์ทิธิ ์จากเรื่องราวที่ร่้าลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวัง
ทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด้า ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณ

ศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่น

พนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื อของหรือท้ายอดขายให้ได้ตามเป้าหรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย 
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ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาน้ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษ

ประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู้ที่มาขอแล้วไดร้ับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพร

จากไอ้ไข่เป็นจ้านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย 

**การขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดยี ์ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหว้รบั แต่เมื่อสา้เรจ็ใหแ้กบ้นดว้ยของทีน่้ามาบนและจดุธูปเพยีง 1 ดอกเทา่นั น ของที่ชอบ ขนมเปีย๊ะ , 

น ้าแดง, ชุดทหาร ต้ารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด 

วดัยางใหญ่ “วัดสชีมพ”ู แห่งเมืองคอน 
เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยาง

ใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านท้าไร่ยางขุด

เจอชิ นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลย

บูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่และด้วยความโด่งดังของพราน

บุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนใน

ปัจจุบัน “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ 

เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ

เงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภ 

 

สักการะ ศาลหลักเมือง ที่ น่ี เปรียบเสมือนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัย

อันตรายต่างๆ  ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรี

วิชัยเรียกว่าทรงเหมราชลีลา  ส่วนอาคารเล็กทั งสี่หลัง 

ถื อ เ ป็ น บ ริ ว า ร สี่ ทิ ศ  เ รี ย ก ว่ า ศ า ล จ ตุ โ ล ก เ ทพ 

ประกอบด้วย พระเสื อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระ

พรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง วางศิลาฤกษ์เมื่อ

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ส่วนอาคารเล็ก ๔ หลัง 

ถือเป็นบริวารประจ้าทิศทั ง ๔ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ 

 

อิสระช้อปปิ้ง ตลาดย้อนยุคปากพนัง  
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก บริเวณเป็น

เป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าส้าคัญของทะเลฝั่งตะวันออก 

จึงเป็นแหล่งที่คนมาจับจ่ายใช้สอยมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีแนวคิด

แห่งการ สร้างตลาดย้อนยุคเพื่อสะท้อนบรรยากาศในอดีต

ของวิถีชีวิตชาวใต้จึงถือเป็นตลาดโบราณที่ น่าสนใจไม่แพ้

ภูมิภาคอ่ืนๆเลย บรรยากาศของตลาดจะครึกครื นตั งแต่ปาก

ทางเข้าที่มีนักดนตรีมาขับกล่อมเพลงไทยๆให้เข้ากับยุคสมัย 

พ่อค้าแม่ค้าบางคนต่างพากันแต่งกายย้อนยุค ส่วนภาชนะที่

ใส่ขนม จะเป็นเครื่องปั้น ดินเผา ใบตอง  ใบบัว หมาจาก 

ภาชนะที่สานด้วย ใบจาก อันเป็นเอกลักษณ์ของที่น่ี 
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หมูบ่า้นครีวีง - ชอ้ปปิง้รา้นของฝาก (รอ้ยเกาะเซน็เตอร)์ – กรงุเทพฯ 4 

B - - 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นครีวีง 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ อสิระรบัประทานอาหารค่า้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดยอ้นยคุปากพนงั 
 

 
พกัที ่Grand Fortune Hotel Nakhon Si Thammarat หรอืเทยีบเทา่ 
 

เดินทางสู่... หมู่บ้านคีรวีง ต้าบลก้าโลน อ้าเภอลานสกา เป็นหมู่บ้านที่ขึ นชื่อว่าเป็นแหล่งอากาศที่ดีที่สุดในประเทศ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือ
ญาติ อาชีพหลัก คือการท้าสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ ยว

เชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่บ้านแห่งนี มีทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน ้า กิจกรรมท่ี

น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่ตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยานชมวิว

สูดอากาศบริสุทธ์ิ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บ้าน 
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ช้อปปิง้รา้นของฝาก อิสระเลือกซื อของฝาก ของที่ระลึก จากทุกอ้าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมสินค้าพื นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสินค้า

หน่ึงต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) หลากหลายประเภททั งอาหาร ขนม ของใช้ เสื อผ้า ผ้าทอ เครื่องประดับ สมุนไพร งานหัตถกรรม ไข่เค็มไชยา น ้าพริกแม่

จิตร น ้าพริกป้าสุชื่อดัง กะปิขัดน ้า น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผ้าบาติกผ้าทอบ้านเชี่ยวหลาน เรียกได้ว่าถูกใจทั งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอน 

22.00 น. เดินทางกลับถึง จดุนดัพบ ปัม๊น า้มนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลีย่นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทั งนี บรษิัทฯ จะคา้นงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั 
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อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

01 – 04 ตลุาคม 2563 4,977 2,500 34℃ - 25℃ 

09 – 12 ตลุาคม 2563 5,777 2,500 34℃ - 25℃ 

10 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

5,977 2,500 33℃ - 22℃ 

15 – 18 ตลุาคม 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 
22 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

5,977 2,500 33℃ - 22℃ 

23 – 26 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

5,977 2,500 33℃ - 22℃ 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

5,977 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

5,977 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

5,977 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

5,977 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 7 ทา่นขึ นไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 400 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่ีราคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรับบรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 2 วนั พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัก่อนวันนา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บริษทัฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระเพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 

 

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