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ขอพร วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร ลอ่งเรอืชมธรรมชาต ิ

ชมความงดงามกุย้หลนิเมอืงไทย   
พกัในตวัเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี1 คนื 

น าเทีย่วดว้ยรถบสั บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

25 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
 

 

วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ-สรุาษฎรธ์าน ี 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ

โคช้ปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี(25 ทา่นขึน้ไป คอน
เฟิรม์เดนิทาง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11
ช ัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สรุาษฎรธ์าน ี     

2 วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร-อุทยาน
ธรรมเขานาในหลวง-ศาลหลกัเมอืงจงัหวดัสุ
ราษฎรธ์าน-ีชุมชนทอ่งเทีย่วบา้นปากกะแดะ-
ตลาดศาลเจา้  

  อสิระ พกัที ่ตวัเมอืง
สรุาษฎรธ์าน ี

3 เขาสก-กุย้หลนิเมอืงไทย-เขือ่นรชัชประภา-
สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ-์คงิคองเขาสก-
รา้นขายของฝากไขเ่ค็มไชยา-กรงุเทพฯ 

  อสิระ  
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วนัที ่2 :  วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร-อทุยานธรรมเขานาในหลวง -
ศาลหลกัเมอืงจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน-ีชุมชนทอ่งเทีย่วบา้นปากกะแดะ-ตลาด
ศาลเจา้    

07.00 น.  ถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ียนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงหอยใหญ ่ 

    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

09.00 น.  น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร ซึง่ปูชนียสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม

สารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพทุธสถานเพยีงแหง่เดยีว

ในประเทศไทยทีย่ังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมัยศรี

วชิัยไวไ้ดส้มบูรณ์ ซึง่รัฐบาลใหค้วามส าคัญแก่วัดประกาศขึน้ทะเบียนเป็น

โบราณสถานส าคัญ ของชาตแิละยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็น

หนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบชูาของภาคใต ้เจดยีพ์ระ

บรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจ าจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง 

ประจ ากอง และผา้พันคอลูกเสือดว้ย ซึง่ถือกันว่าถา้ใครไปเที่ยวจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี หากไม่ไดไ้ปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแลว้ ก็เหมอืนกับยังไปไม่

ถงึจังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

 

 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานทีต่ัง้ของ
เจดยีล์อยฟ้า พระพุทธศลิาวด ีและบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ซึง่ก่อสรา้งดว้ย
ศลิาแลงจากเมืองก าแพงเพชร บนยอดเขาหนิปูนสูงจากพื้นดนิเกอืบ 300 
เมตร และเป็นส านักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมจุดต่าง ๆ 
ภายใน และมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นซุม้ประตูพุทธวดี 9 ยอด ซึง่เป็น
ไฮไลทส์ าคัญของอทุยานแหง่นี้  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 
บา่ย  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลหลกัเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีมีลักษณะ

รูปแบบ  ทางสถาปัตยกรรมไทย สรา้งดว้ยคอนกรตีตามแบบศลิปะศรวีชิยั โดย
น าเคา้โครงของเจดยีว์ัดพระบรมธาตไุชยา ซึง่เป็นสญัลักษณ์ทางศลิปกรรมมา
เป็นแมแ่บบขององคศ์าลหลักเมอืง มบีันไดทางขึน้ ๔ ดา้น มซีุม้ประตเูขา้-ออก 
๔ ดา้น และได ้ อัญเชญิเครือ่งหมายตราสญัลักษณ์พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ ๙) ประดับไวท้ัง้ ๔ ดา้น ภายในมณฑปประดษิฐานเสาหลกั
เมอืง ซึง่มลัีกษณะเป็นเสากลมโต แกะสลักจากตน้ราชพฤกษ์  ซึง่ถอืว่าเป็น
ไม ้ มงคลขนาดใหญ่ทีพ่บในป่าสรุาษฎรธ์านี มอีายุถงึ ๑๓๙ ปี ลงรักปิดทอง 
โดยแกะสลักตามแบบศลิปะศรวีชิัย ยอดบนสดุบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ สว่น
ยอดเสาหลักเมอืงเป็นพระพักตรข์องพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรสีห่นา้ หันพระ
พักตรไ์ปทัง้สีท่ศิเหมอืนการแกะสลักพระพรหมสีห่นา้ไวต้ามยอดเสาหลักเมอืง
อืน่ๆ และมวยพระเกศาสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธ ิพรอ้มกับลงรักปิดทอง
อย่างวิจิตรสวยงาม จากนั้นน าท่านไปยัง ชุมชนท่องเทีย่วบา้นปากกะ
แดะ อยู่ในอ าเภอดอนสัก เป็นแหล่งขายอาหาร  ทะเลทัง้สดและแหง้ และยัง
เป็นชมุชนเลีย้งหอยนางรมอกีดว้ย ถอืวา่เป็นแหลง่ส าคัญทางอาหารทะเล (คา่
หอยนางรมภายในชุมชน ไมร่วมกบัราคาทวัร)์ 

 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจา้ 
 

  พักที่ ตวัเมอืงสุราษฎรธ์าน ีหรอืเทยีบเท่า  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทาง
บรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่3 :  เขาสก-กุย้หลนิเมอืงไทย-เขือ่นรชัชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพ
พทิกัษ-์คงิคองเขาสก-รา้นขายของฝากไขเ่ค็มไชยา-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
 
09.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เขาสก รับฟัง Brief กอ่น

เดินทางลงเรือ  ระหว่างทางธรรมชาติ
ทะเลสาบเชีย่วหลานแวะเก็บภาพทีร่ะลกึ
กับเขาสามเกลอ ชมกุย้หลนิเมอืงไทย ชม
ปลา วังปลาแพนางไพร จากนั้นน าท่าน
แวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขื่อน
รัชชประภา มชีือ่เรยีกดัง้เดมิวา่ เขือ่นเชีย่ว
หลานเป็นเขือ่นอเนกประสงค ์  แหง่ทีส่อง
ขอ งภ าค ใต ้ อยู่ ใ น จั ง ห วั ด สุ ร าษฎ ร์
ธานี เมือ่กอ่นสรา้งแลว้เสร็จไดร้ับพระมหา
กรณุาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร พระราชทานนามใหใ้หมว่า่ 
“เขือ่นรัชชประภา” มคีวามหมายว่า “แสง
สว่างแห่งราชอาณาจักร” โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบ
ทัง้หมด เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว 
เขื่อนรัชชประภา เป็นโครงการพัฒนา
แหล่งน ้ าที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคใต ้ที่
สรา้งความมั่นคงใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า และ
ความเจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศชาต ินอกจากนี้ยังเป็น
โครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 
รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพธิรีัชมังคลาภเิษก ในปี พ.ศ. 2531 น าทา่น
เดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขาเทพพทิักษ์ ตัง้อยู่หลังวัดเขาพัง เป็นสะพานแขวน
ดว้ยสลงิขนาดไมใ่หญม่ากพาดผา่นแมน่ ้าสายเล็กๆ ไฮไลทข์องการมาเทีย่วทีน่ี่
คอืสามารถมองเห็นภเูขารูปหัวใจหรอืภเูขาเทพพทิักษ์ไดจ้ากบนสะพานนี้และ
ถอืวา่เป็นมมุถา่ยรปูทีส่วยงาม ซึง่ธรรมชาตริอบๆทัง้ภเูขา ตน้ไมท้ีย่ังคงเขยีวขจี
และมคีวามอดุมสมบรูณ์มากๆ  

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

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%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%A8._2531
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บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ คงิคองเขาสก แลนด์

มารค์แห่งใหม่ใจกลางขุนเขา เป็นสถานที่
แปลกใหม่ ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิววิ
สวยเหมาะส าหรับไปพักผ่อน บรรยากาศ
แสนบรสิทุธิท์่ามกลางธรรมชาต ิพรอ้มทัง้
กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ล่องเพ, น่ัง
รถรางไปชมปลา , ขับรถ atv ชมสวน 
นอกจากนี้ ยั งมีคาเ ฟ่ น่ังจิบกาแฟชิวๆ 
จากนั้นน าท่านแวะซือ้ของ ไข่เค็มไชยา 
เป็นของฝากขึน้ชือ่อย่างหนึ่งของอ าเภอ
ไชยาเนื่องจากใชไ้ข่เป็ดธรรมชาตมิาท า
ดว้ยเทคนคิทีแ่ตกตา่งจากไขเ่ค็มถิน่อืน่ จงึ
เป็นไขเ่ค็มทีไ่ขแ่ดงสแีดงจัด มรีสชาตกิลม
กล่อมไม่เค็มจัด และอร่อยตดิปากผูท้ี่ได ้
ลองลิม้ชมิรสมาเป็นเวลายาวนาน 

 
16.00 น.  น าท่านเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11 

ช ัว่โมง)   

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

08-10 มกราคม 2564 3,888 3,888 1,000 

15-17 มกราคม 2564 3,888 3,888 1,000 

22-24 มกราคม 2564 3,888 3,888 1,000 

29-31 มกราคม 2564 3,888 3,888 1,000 

05-07 กมุภาพนัธ ์2564 3,888 3,888 1,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2564 3,888 3,888 1,000 

19-21 กมุภาพนัธ ์2564 3,888 3,888 1,000 

26-28 กมุภาพนัธ ์2564 4,888 4,888 1,000 

05-07 มนีาคม 2564 3,888 3,888 1,000 

12-14 มนีาคม 2564 3,888 3,888 1,000 

19-21 มนีาคม 2564 3,888 3,888 1,000 

26-28 มนีาคม 2564 3,888 3,888 1,000 

ราคาเด็กทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี 1,999 

 
 

 

 

 
 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว 300 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชั่วโมงหากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 
25 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยี

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี

เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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     เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

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

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

     หากใครสนใจจอง... 

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

       .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

       .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

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