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จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิสรุาษฎรธ์าน ี
เก็บทกุจดุเช็คอนิ บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

พกัเขือ่นเชีย่วหลาน 1 คนื และพกัใจกลางเมอืง 1 คนื 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง... 
อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
6-7 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 6,888.- 7,388.- 8,388.- 10,888.- 2,000.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  
                   (กรุณาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 
 

ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิสรุาษฎรธ์าน-ีศาลหลกัเมอืง-วดัพระ
บรมธาตไุชยาราชวรวหิาร-ตลาดศาลเจา้ 

  อสิระ Surat Thani 
Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

2 กุย้หลนิเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ชมพระ
อาทติยต์กดนิ-พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

   The Laguna 

Chiewlarn 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เขือ่นรชัชประภา-ลอ่งเรอืชมธรรมชาต ิสาย

หมอก-สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ์- ป่าตน้
น า้บา้นน า้ราด-รา้นขายของฝาก-สนามบนิสุ
ราษฎรธ์าน ี
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วนัที ่1 : สนามบนิสุราษฎรธ์าน-ีศาลหลกัเมอืง-วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร-
ตลาดศาลเจา้ 

XX.XX น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานXXXX เคานเ์ตอรส์ายการบนิXXXX 

พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
XX.XX น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานXXXX 

โดยสายการบิน  XXXX เที่ยวบินที ่

XXXX 

10.00 น. เ ดิ น ท า ง ถึ งท่ า อ า ก า ศย า นXXXX 

หลังจากรับสมัภาระและท าธรุะสว่นตัวแลว้ 
น าทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ 

VIP 9 ทีน่ ัง่  
 
11.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี มีลักษณะรูปแบบ   ทาง
สถาปัตยกรรมไทย สรา้งดว้ยคอนกรตีตาม

แบบศิลปะศรีวชิัย โดยน าเคา้โครงของ
เจดยีว์ดัพระบรมธาตไุชยา ซึง่เป็นสญัลักษณ์ทางศลิปกรรมมาเป็นแม่แบบของ
องคศ์าลหลักเมอืง มบีันไดทางขึน้ ๔ ดา้น มซีุม้ประตเูขา้-ออก ๔ ดา้น และได ้ 

อัญเชญิเครือ่งหมายตราสญัลักษณ์พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 

ประดับไวท้ัง้ ๔ ดา้น ภายในมณฑปประดษิฐานเสาหลกัเมอืง ซึง่มลีักษณะ
เป็นเสากลมโต แกะสลักจากตน้ราชพฤกษ์  ซึง่ถอืวา่เป็นไม ้ มงคลขนาดใหญ่
ทีพ่บในป่าสรุาษฎรธ์าน ีมอีายถุงึ ๑๓๙ ปี ลงรักปิดทอง โดยแกะสลักตามแบบ

ศลิปะศรวีชิยั ยอดบนสดุบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ สว่นยอดเสาหลักเมืองเป็น
พระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่หนา้ หันพระพักตร์ไปทั ้งสี่ทิศ

เหมือนการแกะสลักพระพรหมสีห่นา้ไวต้ามยอดเสาหลักเมืองอื่นๆ และมวย
พระเกศาสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธ ิพรอ้มกับลงรักปิดทองอย่างวจิติร
สวยงาม  

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย  น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร ซึง่ปูชนียสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม

สารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีว

ในประเทศไทยทีย่ังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมัยศรี

วชิัยไวไ้ดส้มบูรณ์ ซึง่รัฐบาลใหค้วามส าคัญแก่วัดประกาศขึ้นทะเบียนเป็น

โบราณสถานส าคัญ ของชาตแิละยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็น

หนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบูชาของภาคใต ้เจดยีพ์ระ

บรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจ าจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง 

ประจ ากอง และผา้พันคอลูกเสือดว้ย ซึง่ถือกันว่าถา้ใครไปเที่ยวจังหวัดสุ

ราษฎรธ์าน ีหากไม่ไดไ้ปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแลว้ ก็เหมอืนกับยังไปไม่

ถงึจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 

 
 
 
 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจา้ 
 

  พักที ่Surat Thani Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่2 : กุย้หลนิเมอืงไทย(เขาสามเกลอ)-ชมพระอาทติยต์กดนิ-พกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

11.00 น. พร ้อ มกั น  ณ  จุ ดหม าย  “ท่ า เ รื อ
เทศบาลเขือ่นเชีย่วหลาน”  

11.30 น. ออกเดินทางโดยเรือไปยั ง  The 
Laguna Chiewlarn ระหวา่งทาง

ชมธรรมชาตทิะเลสาบเชีย่วหลาน 

13.15 น. ถงึ The Laguna Chiewlarn 

13.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั  
  ณ The Laguna Chiewlarn 

13.00 น. พักผอ่นตามอัธยาศัย เล่นน ้า มบีรกิารเรอืคายัคหนา้หอ้งพัก (ประกนัไมพ้าย 
500 บาท ไม่รวมกบัราคาทวัร)์ และเก็บภาพบรรยากาศประทับใจที่ The 
Laguna Chiewlarn  

17.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาตเิขื่อนเชี่ยวหลาน ถ่ายรูปกบักุ ้ยหลนิ
เมอืงไทย (เขาสามเกลอ) และไปชมพระอาทติยต์ก 

19.00 น.   รบัประทานอาหารเย็น ณ The Laguna Chiewlarn 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: -  รอบเรอืขาไป 11.00 น. (รอบเวลาเดยีว) // ขากลบั 09.00 น. หากทา่นไมท่นัรอบเวลา 

ดงักลา่วจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิซึง่จะไมเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษิทัทวัร ์

- บรกิารไฟฟ้า ภายในหอ้งพกั เปิด 18.00-06.00 // บรเิวณสว่นกลาง 24 ชม.  

- สิง่ทีค่วรเตรยีมไป // ยาประจ าตวั กลอ้งถ่ายรูป ชุดว่ายน า้ ครมีกนัแดด เสือ้กนัฝน 
รองเทา้รดัสน้ 
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วนัที ่3 : ลอ่งเรอืชมธรรมชาต ิสายหมอก-เขือ่นรชัชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพ

พทิกัษ-์ ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด-รา้นขายของฝาก-สนามบนิสุราษฎรธ์าน ี
06.30 น.  บรกิารเครือ่งดืม่รอ้น และ ขนมปัง  

07.00 น.  ลอ่งเรอืชมธรรมชาต ิสายหมอก เก็บภาพบรรยากาศยามเชา้ 

07.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.30 น.  Check-Out จากทีพ่กั ออกเดนิทางโดยเรอืเพือ่ข ึน้ฝั่ง 

10.00 น.   น าท่านแวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขือ่นรชัชประภา มีชือ่เรียกดัง้เดมิ

วา่ เขือ่นเชีย่วหลานเป็นเขือ่นอเนกประสงค์   แห่งทีส่องของภาคใต ้อยู่ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสรา้งแลว้เสร็จไดร้ับพระมหากรุณาธคิุณจาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร พระราชทานนามใหใ้หม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายวา่ “แสง

สวา่งแห่งราชอาณาจักร” โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่ตดิอุทยานแห่งชาตเิขาสกเกอืบ

ทัง้หมด เป็นเขือ่นหนิถมแกนดนิเหนียว เขือ่นรัชชประภา เป็นโครงการพัฒนา

แหลง่น ้าทีส่ าคัญแหง่หนึง่ในภาคใต ้ทีส่รา้งความมั่นคงใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า และ

ความเจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ และ

สังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยัง

เป็นโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพธิี

รัชมังคลาภิเษก ในปี  พ.ศ. 2531 น า

ท่านเดนิทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพ

พทิกัษ ์ตัง้อยูห่ลังวดัเขาพัง เป็นสะพานแขวนดว้ยสลงิขนาดไม่ใหญ่มากพาด

ผ่านแม่น ้าสายเล็กๆ ไฮไลทข์องการมาเที่ยวทีน่ี่คอืสามารถมองเห็นภูเขารูป

หัวใจหรือภูเขาเทพพิทักษ์ไดจ้ากบนสะพานนี้และถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่

สวยงาม ซึง่ธรรมชาตริอบๆทัง้ภูเขา ตน้ไมท้ี่ยังคงเขียวขจีและมีความอุดม

สมบรูณ์มากๆ  

 

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%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%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
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 
13.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง ป่าตน้น า้ บา้นน า้ราด เป็นแหล่งท่องเทีย่วชมุชนแห่ง

ใหม่ ตัง้อยู่ที่ ต.บา้นท าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี การเดนิทางจาก

ถนนหลัก กโิลเมตรที ่44 เขา้มาระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตรกวา่ ทุกคนก็

จะไดพ้บกับตน้น ้าล าธารขนาดเล็ก น ้าใสมากๆ ซึง่เป็นน ้าทีเ่กดิจากธรรมชาต ิ 

15.00 น. น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ซึง่ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวดัสรุาษฎรธ์านี คอื ไข่เค็ม

ไชยา เป็นของฝากขึ้นชือ่อย่างหนึ่งของอ าเภอไชยาเนื่องจากใชไ้ข่เป็ด

ธรรมชาตมิาท าดว้ยเทคนคิทีแ่ตกตา่งจากไขเ่ค็มถิน่อืน่ จงึเป็นไข่เค็มทีไ่ข่แดง

สแีดงจัด มรีสชาตกิลมกล่อมไม่เค็มจัด และอร่อยตดิปากผูท้ีไ่ดล้องลิม้ชมิรส

มาเป็นเวลายาวนาน 

 

 

 

 

 

 

XX.XX น. เดนิทางออกจากสนามบนิสรุาษฎรธ์าน ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ XXX 
เทีย่วบนิที ่XXXX 

 
XX.XX น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตาม   

    เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด ้
    ป่วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งม ี
   ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 

 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมื่อ

ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก

กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้

ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ 
ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ

บนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าส ั าใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั
ฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั
หยดุงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 
 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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