
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

อตัราคา่บรกิาร พฤษภาคม – สงิหาคม 2564 
วนัเดินทาง  ราคา/ทา่น พกัเดีย่ว 

พฤษภาคม : 16-18 / 23-25 / 30-1 มิ.ย. 
มิถุนายน : 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

กรกฎาคม : 04-06 / 11-13 / 18-20  
สิงหาคม : 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

7,777 +2,000 

พฤษภาคม : 02-04 (วันหยุดชดเชยแรงงาน,วันฉัตรมงคล) /  
09-11 (วันพืชมงคล) 

กรกฎาคม : 25-27 (วันเข้าพรรษา) 
8,888 +2,000 

* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้  คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์และคนขบัรถ  
ทา่นละ  300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ช าระไดท้ีเ่จา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ก่อนออกเดนิทาง * 

 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ าหนัก กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE 
BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 



 
อตัราคา่บรกิารนี้ ไม ่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทวัร์ไม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศก์และคนขับรถ ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  
 กรณผีูเ้ดนิทางเปน็ชาวตา่งชาต ิช าระคา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่
โดยอัตโนมัติ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ช าระเงิน
หรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร์ 
1. กรณยีกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าช าระเงินมา และเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

2. กรณยีกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงิน
เต็มจ านวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่าย
จ าเป็นอื่น ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 
 
 
 



 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
20 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได ้

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร เมนูอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติ
และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 

 



 
ช่องทางการติดตอ่ 

 

- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
- หรือโทร 02-234-5936 
 

 

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

