
 

 
 

    PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 
💙 จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน-ีเกาะสมยุ-เกาะมดัสมุ 

(PACKAGE A เรอืหางยาวPrivate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่1 : พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

XX.XX น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ XXX พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

XX.XX น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิXXX โดยสายการบนิ XXXX เทีย่วบนิที ่XXXX  

XX.XX น. ถงึสนามบนิXXX จากนั้นน าท่านเดนิทางเดนิทางโดยรถตูเ้ขา้สู่ทีพ่ัก Samui 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 
 
13.00 น. พักผอ่นตามอธัยาศยั  
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ทีพ่กั (1) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 พกัผอ่นตามอธัยาศยั  อสิระ  Samui Hotel
หรอืเทยีบเทา่ 

2 ด าน า้เกาะแตน เกาะมดัสมุ    Samui Hotel
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

 อสิระ   



 

วนัที ่2 : ด าน า้เกาะแตน เกาะมดัสมุ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (2) 
  
10.00 น. เตรยีมตัวลงเรอืหางยาว Private  เทีย่วเกาะมดัสุม หรอืทีเ่รยีกวา่ เกาะหมู 

เกาะทีม่รีูปร่างเล็กๆ แคบๆ ไม่กวา้งมากนัก ท าใหนั้กท่องเทีย่วสามารถเดนิเทา้
จากดา้นหนึง่ของเกาะไปยังอกีดา้นหนึง่ได ้ทัง้เกาะจะถกูลอ้มไปดว้ยใบไมส้เีขยีว
งดงาม และ ทรายสีขาว พรอ้มกับปะการังที่สวยงามเหมาะส าหรับการด าน ้า 
พักผอ่น 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะแตน (3) 
 
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เกาะแตน เป็นเกาะเล็กๆ ทางใตข้องเกาะสมยุ มภีูเขาเตีย้ๆ บน

เกาะ เดิมมีประชากรอยู่กันแมไ้ม่มากแต่ก็พอเป็นหมู่บา้นชาวพุทธเล็กๆไม่กี่
ครัวเรอืน สว่นใหญ่ปลูกเรอืนอยู่ทางทศิตะวันออกของเกาะ ดา้นทีห่ันหนา้เขา้หา
เกาะมัตสมุ ชาวบา้นเคยใชช้วีติอย่างสงบมานาน ท าสวนมะพรา้ว ท าประมง ทัง้นี้
เกาะแตนเป็นเกาะที่ไม่มีสุนัขอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นบรเิวณที่มีคลื่นเสยีงและ
สนามแมเ่หล็ก ซึง่รบกวนการไดย้นิของสนัุข 

  

 

 

 

 

 

 



 

15.00 น. น าท่านเดนิทางกลับที ่Samui Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว และพักผอ่น
ตามอธัยาศยั 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 
 
วนัที ่3 : เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (5) 
 
11.00 น. Check out เพือ่ออกเดนิทางสู ่สนามบนิXXX 
 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  
 
 ►แวะรา้นของฝาก.... 
 
XX.XX น. เดนิทางสู่สนามบนิXXX เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 
 
XX.XX น. ออกเดนิทางจากสนามบนิXXX กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ XXXX เที่ยวบนิที ่

XXXX  
 
XX.XX น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ

เหตกุารทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้

และผลประโยชน์ของผู ้เดนิทางเป็นส าคญั ทางผู ้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใด อนั

เนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทวัร ์(เรอืหางยาว Private) 
 

จ านวนผูเ้ดนิทาง เดนิทาง 10 ทา่น

ขึน้ไป(ไมเ่กนิ 12 

ทา่น 

เดนิทาง 7-9 

ทา่น 
เดนิทาง 4-6 

ทา่น 

พกัเดยีว 

02-04 ต.ค. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

10-12 ต.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

11-13 ต.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

16-18 ต.ค. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

23-25 ต.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

30-01 พ.ย. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 



 

06-08 พ.ย. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

13-15 พ.ย. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

19-21 พ.ย. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

20-22 พ.ย. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

27-29 พ.ย. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

04-06 ธ.ค. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

05-07 ธ.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

10-12 ธ.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

11-13 ธ.ค. 63 6,999 8,999 11,999 5,000 

18-20 ธ.ค. 63 4,999 6,999 9,999 4,000 

25-27 ธ.ค. 63 7,999 9,999 12,999 6,000 

26-28 ธ.ค. 63 7,999 9,999 12,999 6,000 

27-29 ธ.ค. 63 7,999 9,999 12,999 6,000 

28-30 ธ.ค. 63 7,999 9,999 12,999 6,000 

29-31 ธ.ค. 63 7,999 9,999 12,999 6,000 

30-01 ม.ค. 64 8,999 10,999 13,999 7,000 

31-02 ม.ค. 64 8,999 10,999 13,999 7,000 

01-03 ม.ค. 64 7,999 9,999 12,999 6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 คา่รถรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 
  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิด้
ระบใุนรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 2,500 บาท  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมื่อทา่น

ช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่

ท ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็น

จรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 
 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกว่า 4 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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