
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รหัสโปรแกรม : 20213 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พกัเชยีงใหม ่2 คนื ขอพรหลวงพอ่ทนัใจ ชมววิมอ่นแจม่
สดุฟิน สกัการะพระธาตดุอยสเุทพ เดนิเลน่ถนนคนเดนิ 

เดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ 2 ช ัน้ สดุVIP 

 
วนัที ่1  กรงุเทพฯ-พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน ก่อนออกเดนิทาง       
มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ เช็คอุณหภมูริา่งกาย  

22.00 น.  ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหมอ่อกเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศ VIP 
(30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  ออก

เดนิทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ เวลา 22.00 น. 
(โปรดตรงตอ่เวลา) 

    

2 เชียงใหม่-จุดแวะพกัรถ-รบัประทานอาหาร
เชา้-วดัพระธาตุดอยค า(หลวงพ่อทนัใจ)-วดั
อนิทราวาส-นมสัการครูบาศรวีชิยั-พระธาตุ

ดอยสุเทพ-จุดชมววิ-ถนนคนเดนิววัลาย 

   CHIANG MAI  
หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 ดอยมอ่นแจม่-มอ่นแจม่ sky walk- Di Bosco 
coffee specialist/ ห ล ง ป่ า -ว ัด พ ร ะ สิง ห ์

วรวหิาร-วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร(ศาลหลกัเมอืง
เชยีงใหม)่ถนนคนเดนิทา่แพ 

   CHIANG MAI  
หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 ซื้อของฝากตลาดวโรรส-พระธาตุล าปาง
หลวง-ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

    



 
วนัที ่2  เชยีงใหม-่จุดแวะพกัรถ-รบัประทานอาหารเชา้-วดัพระธาตดุอยค า  
   (หลวงพอ่ทนัใจ)-วดัอนิทราวาส-นมสัการครบูาศรวีชิยั-พระธาต ุ
   ดอยสเุทพ-จุดชมววิ-ถนนคนเดนิววัลาย 
เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระส่วนตวั 

และรบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ 1) จากน ัน้น าทา่นเปลีย่นรถเป็นรถแดง 

(เนือ่งจากรถบสัไมส่ามารถขึน้ดอยได)้ เพือ่เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอย

ค า (หลวงพ่อทนัใจ) เป็นวัดที่มีช ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดทีม่ี

อายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทนัใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมี

ชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สทิธิ ์ โดยหลายต่อหลายครัง้ที่มีผู ้

เดนิทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบความส าเร็จ เชน่ การถกูหวยรางวัลใหญ่ 

การงานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนา้วัดดอยค าจะมีพระพุทธรูปหลวงพอ่พดู

ได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสริิ

มงคล และบนวดัพระธาตดุอยค ายังมจีดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์รอบ

เมืองเชยีงใหม่ และสนามบนิเชยีงใหม่ จากนัน้น าท่านสู่ วดัอนิทราวาส ใน

สมัยก่อนเป็นวัดทีใ่ชเ้ป็นสภานทีพั่กขบวนแห่พระบรมสารรีกิธาตุ วัดแห่งนี้เป็ฯ

วัดเก่าสไตลล์า้นนา วัดแห่งนี้เป็นทีน่ยิมในการถ่ายละคร และเรือ่งล่าสดุทีไ่ป

ถา่ยท าคอื กลิน่กาสะลอง 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอิม่ปลาเผา (มือ้ 2) 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดนิทางผ่าน

อนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั แวะนมัสการเพื่อความเป็นสริมิงคล และเมื่อ

เดนิทางถงึบรเิวณลานจอดรถวัดพระธาตุ

ดอยสเุทพ น าทา่นขึน้รถราง เพือ่ไปกราบ

สักการะพระธาตุดา้นบน พระธาตุดอยสุ

เทพเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนที่

เกิดปีมะแม ตามความเชื่อ หากไดม้า

สักการะและอธษิฐานขอพรเดินวนรอบ

พระธาตุ 3 รอบ และไหวพ้ระธาตุครบทัง้ 

4 ทศิ เชือ่กันว่าจะแคลว้คลาดปลอดภัย 

ขอพรจะส า เ ร็จสมหวังดั งปรารถนา 

จากนัน้น าท่านไปเดนิเล่น สัมผัสบรรยากาศเมอืงเหนือ ทีถ่นนคนเดนิววั

ลาย (มเีฉพาะวันเสารเ์ท่านัน้) ถนนสายชมิ ชอ้ป และแวะถ่ายรูปตามมุม

ต่างๆ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิมากมาย ใหท้่านอสิระตามอัธยาศัย 

อสิระใหท้า่นทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 



  กรณีมาไม่ตรงวันที่มีถนนคนเดนิ ขอสงวนสทิธิน์ าท่านไปยังตลาดโตรุ้่ง

ชา้งเผอืก ใหท้่านเลอืกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เมนูแนะน า: สกุีโ้ค

คาชา้งเผอืก ขา้วขาหมรูสเด็ด บัวลอยเจา้อรอ่ย 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 3 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่3    ดอยมอ่นแจม่-มอ่นแจม่ sky walk-Di Bosco coffee specialist 

    วดัพระสงิหว์รวหิาร-วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร(ศาลหลกัเมอืงเชยีงใหม)่  

    ถนนคนเดนิทา่แพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ 3) 

น าทา่นเดนิออกเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยูท่ี ่อ.แมร่มิ เป็นพืน้ทีบ่นสนัเขา 

มีทุ่งดอกไมแ้ละอากาศบริสุทธิ์

ใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างเต็มปอด 

จากนัน้ไปเดนิเล่นและถ่ายภาพที่

ร ะลึกที่  ม่อนแจ่ม sky walk 

เป็นจุดชมววิแห่งใหม่ มรีะยะทาง

ราวๆ 100 เมตร ระหว่างทางขา

ก ลั บ แ ว ะ ที่ ร ้า น  Di Bosco 

coffee specialist หรือ ร้า น

หลงป่า ให้ท่านได้เลือกซื้อ

เครือ่งดืม่ และถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นพืน้เมอืงตน้ต ารบั (มือ้ 4) 

น าท่านเดินทางสู่วัดพระสิงห์ 

วรมหาวหิาร เป็นวัดเก่าแก่ของ

จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นพระอาราม

หลวงชัน้เอกชนิดวรมหาวิหาร 

ตัง้อยู่บนถนนสามลา้นและเป็นที่

ประดิษฐานพระสงิห์ (พระพุทธ

สิหิงห์)  จากนั้นเดินทางสู่  วดั

เจดยีห์ลวงวรวหิาร เพือ่กราบ

ไหว้ศาลหลกัเมือง  วดัแห่งนี้

เป็นวัดทีม่เีจดยีอ์งคใ์หญ่ทีส่ดุ ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเชยีงใหม่ วัดนี้สรา้งขึน้

ในสมัยกษัตรยิอ์งคท์ี ่7 แหง่ราชวงศม์ังราย (พญาแสนเมอืงมา) ตอ่มาสมัย

พระนางเจา้จริะประภาครองเมอืงเชยีงใหม่ ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวท าใหย้อด

เจดยีโ์ค่นลงมา จากนัน้กรมศลิปากรไดด้ าเนินการบูรณะเสรมิความมั่นคง

องค์พระเจดีย์ในส่วนที่เหลืออยู่ใหแ้ข็งแรง เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิท่าแพ

ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเลอืกซือ้ เลอืกชมงานแฮนดเ์มคตา่งๆ ทีม่ไีอเดยีเกไ๋ม่

ซ ้าใคร ใหท้่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระใหท้่านทานอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 



กรณีมาไม่ตรงวนัทีม่ถีนนคนเดนิ ขอสงวนสทิธิน์ าทา่นไปยังเชยีงใหมไ่นซ์

บารซ์า่ ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 3 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่4    ซือ้ของฝากตลาดวโรรส-พระธาตลุ าปางหลวง-ออกเดนิทางกลบัสู ่ 

    กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ 5) 

น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากทีต่ลาดวโรรส (กาดหลวง) ใหท้่านเลอืกซือ้    

ไสอ้ั่ว แคปหม ูน ้าพรกิหนุ่ม หมทูอด ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ

สูก่รงุเทพฯ ระหวา่งทางพาท่านแวะกราบไหวส้กัการะพระธาตลุ าปางหลวง สิง่

ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดล าปาง พระธาตุล าปางหลวงมลีักษณะทาง

สถาปัตยกรรม เป็นเจดยีก์ลมทรงระฆังคว ่า รอบๆพระธาตุมีการลอ้มรอบดว้ยรัว้

เหล็ก โคมรัว้ มกีารสรา้งซุม้ประตโูขงอยู่ทางทศิใตข้องพระธาต ุพระธาตลุ าปาง

หลวง เป็นวัดไมท้ี่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทัง้ยังเป็น พระธาตุ

ประจ าปีเกดิของคนปีฉล ู 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ 6) 

หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดนิทางกลับกรุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 7 ชัว่โมง) 

21.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

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

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

09-12 สงิหาคม 63 (อา-พ) 3,999 3,999 1,500 

13-16 สงิหาคม 63 3,899 3,899 1,500 

20-23 สงิหาคม 63 3,899 3,899 1,500 

27-30 สงิหาคม 63 3,899 3,899 1,500 

03-06 กนัยายน 63 3,899 3,899 1,500 

10-13 กนัยายน 63 3,899 3,899 1,500 

17-20 กนัยายน 63 3,899 3,899 1,500 

24-27 กนัยายน 63 3,899 3,899 1,500 

01-04 ตลุาคม 63 3,999 3,999 1,500 

08-11 ตลุาคม 63 3,999 3,999 1,500 

11-14 ตลุาคม 63 (อา-พ) 3,999 3,999 1,500 

15-18 ตลุาคม 63 3,999 3,999 1,500 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 3,999 1,500 

23-26 ตลุาคม 63 4,099 4,099 1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตาม

เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1000 บาท  

 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 

   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และมดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อที่น่ัง เมือ่

ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การ

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมี

สทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่าง

นอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่น

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ 

และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลิกบิน, การประท้วง , การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม

และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ 
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั

ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ  อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



 
 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายใน
หอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใช้

ชอ้นกลาง (Social Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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