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มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควิด-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 
- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใช้ช้อนกลาง (Social 

Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจ ารถบสั ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (จุดนดัพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25) (-/ -/ -) 
 
20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ จุดนดัหมาย ปั๊ม ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน 

แ ข ว ง ส า ย ไ ห ม  เ ข ต ส า ย ไ ห ม  ก ท ม .  ( google map : 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) มคัคุเทศก์
คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกทา่น อ านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า 
บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมคัคุเทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนกังาน
ค บ ข ั บ ร ถ ก่ อ น ก า ร เ ดิ น ท า ง  )  
*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เน่ืองจากรถออก
เดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัล าพูน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 8-9 ช ั่วโมง 
ใหทุ้กทา่นพกัผอ่นอริยิาบถบนรถปรบัอากาศตามอธัยาศยั 

DAY 2 

ล าพูน – วดัพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยค า – รา้นเอสเค เลเธอร์ – น ้าพุ
รอ้นสนัก าแพง – ถนนคนเดินววัลาย ( SET 
BOX/ L/ D) 
 
เช้า เดินทางถึง จงัหวดัล าพูน แวะจุดพกัรถให้ท่านได้ท าธุระส่วนตวั 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระธาตุหรภิุญไชย ซึง่เป็นปูชนียสถานส าคญั
ในภาคเหนือ สิ่งศกัดิส์ิทธิท์ี่อยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่างยาวนานต ั้ง
อดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองล าพูน  ภายในบรรจุ
พระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองค า ประดิษฐานในพระ
เจดีย์ เป็นพระธาตุปีนกัษตัรปีระกา (ไก่) อาหารเช้าแบบ SET 
BOX แซนด์วิช ขนมปัง น ้ าผลไม้) จากนั้นน าท่านสู่ จงัหวดั
เชียงใหม่ จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ต ัง้อยู่บริเวณดอยค า 
ด้านหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 
กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค ามีความสูงจากระดบัที่ราบเชียงใหม่
ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง465 
เมตร วดัพระธาตุดอยค ามีลานชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทิวทศัน์
รอบเมืองเชียงใหม ่และยงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระเจา้ทนัใจซึง่มีอายุ
เก่าแก่กว่าห้ารอ้ยปี (น าท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ด้านบน) 
จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นเอสเค เลเธอร์ ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกเครือ่งหนงั
ทีม่ีคุณภาพสูง เป็นรา้นขายเครือ่งหนงัทีเ่ปิดมากวา่ 20 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ น ้าพุรอ้นสนัก าแพง เป็นแหล่งน ้าพุรอ้น

ที่มี ชื่อเสียงมาเน่ินนานควบคูก่บัการทอ่งเทีย่วของเมืองเชียงใหม่ 
ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกบัความมหศัจรรย์ธรรมชาติที่ี ่มาจากความ
เปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกกอ่ก าเนิดน ้ารอ้นที่มี อุณหภูมิถึง 100 
องศาเซลเซียส น ้าร้อนอนัเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่
ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างมาก มีบ่อน ้า
ส าหรบัต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน ้าตลอดเส้นทางเดินเท้า
ส าหรบัห้อยขาแช่น ้าเพือ่ความผอ่นคลายกล้ามเน้ือ มีสระน ้าแร่ มี
อุณหภูมิน ้าพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่นว่ายน ้าได้ น ้าพุรอ้นสนั
ก าแพงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวพกัผ่อนได้ตลอดทุก
ฤดูกาล จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูต่วัเมืองเชียงใหม ่

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นไปช้อปป้ิงยามค ่าคืนกนัต่อ ที่ ถนนคนเดินววัลาย (เปิด

เฉพาะวนัเสาร์) เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขาย
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า 
เสื้อผ้า ผ้าพนัคองานหตัถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งาน
ไม้แกะสลกั กระเป๋า ผ้าพนัคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่
ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมยั ภาพเขียนสีน ้า สีน ้ามนั งานแฮนด์
เมดต่างๆ ที่รบัรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้าใคร
แน่นอน อสิระใหท้า่นช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  

พกัที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 

เชียงใหม่ - ดอยมอ่นแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – 
วดัพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ (B/ L/ -) 
 
 
 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใช้รถท้องถิ่นน าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศ
บริสุทธิ ์ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ เดินทางไปชม ม่อน
แจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆที่จะ
พาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพา
โนรามา มีความยาวตลอดเสน้ทางกวา่ 100 เมตร สมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้ตวัเมือง  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านไปพิชิต
ทางบนัไดนาค 306 ข ัน้ ถือเป็นองค์พระธาตุทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละ เป็นปู
ชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจ าตวัผู้เกิดในปี
นกัษตัรมะแม (ปีแพะ) ภายในวดัเต็มไปด้วยสถาปตัยกรรมและ
ประติมากรรมที่สวยงาม อ ันยากจะหาชื่นชมได้จากที่อื่น 
นกัท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จงัหวดัน้ีจะต้องขึ้นไปนมสัการพระ
บรมธาตุกนัทุกคน ถา้หากใครไมไ่ดข้ึน้ไปนมสัการแลว้ ถือเสมือน
วา่ยงัมาไมถ่งึเชียงใหม ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระสงิห์ หรือ
มีชื่อเต็มว่า วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ที่ส าคญัของ
เมืองเชียงใหม่ เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) 
พระพุทธรูปศ ักดิ ์สิทธิ ์คู่ เ มืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา 
พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรูจ้กักนัในชื่อ "เชียงแสนสิงห์
หน่ึง” นอกจากน้ียงัเป็นพระธาตุประจ าปีนกัษตัรมะโรง (ปีงูใหญ)่ 
อีกด้วย จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะ
วนัอาทติย์)  ทีน่ี่มีสนิคา้ขายมากมายหลายอยา่งไมว่า่จะเป็นเส้ือผ้า 
เครือ่งประดบั สนิคา้พื้นเมืองพวกเครือ่งเงนิ และนอกจากน้ียงัเต็ม
ไปดว้ย ของอรอ่ย น่าทานมากมาย มีรา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิ
เลน่ แซมไปกบับรรดารา้นคา้เต็มสองขา้งถนน  

เย็น อิสระ มื้ออาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแก่
เวลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั 

พกัที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดบัเทียบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 4 

ตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ 

อิสระให้ท่านซื้อของฝากลบัเช่นหมูทอด ไส้อ ั่ว น ้าพริกหนุ่ม 
แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อ ั่ว 
หลงัจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่
ศกัดิส์ิทธิอี์ก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุล าปางหลวง ต ัง้อยู่ในเขตต าบล
ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปี
เกิดของนกักษัตรปีฉลู (ปีววั) ให้ท่านสกัการะ ขอพร และชม
มหศัจรรย์เงาพระธาตุและพระวหิารในดา้นมุมกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นเดินทางกลบักรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 

ช ั่วโมง) 
เย็น อิสระ มื้ออาหารเย็น  
22.00 น. ถึงจุดนดัหมายโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
   

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
   
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 9 คน ทางบริษทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก
การเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยน
จากรถบสัปรบัอากาศ เป็น รถตู้ปรบัอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อีกทา่นละ 500 บาท โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสริมเตียง 
พกั 3 คน 

ราคา 
พกัเดีย่ว เพิ่ม 

07 - 10 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

21 - 24 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

04 - 07 กนัยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

18 - 21 กนัยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

02 - 05 ตุลาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

10 - 13 ตุลาคม 2563 4,399.- 4,399 800 



 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ั้น / รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเที่ยวตาม

รายการ) 
- รถทอ้งถิน่ขึน้ดอย 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ

ทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่ทีพ่กัจ านวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพกั (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุ
ในรายการ 

- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ย

จรงิ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 1,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 24 
ชั่วโมง เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 
16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ น ั่น
หมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคา่บรกิาร 
เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลืออยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่น
สละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ า
ใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 

 



เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต ั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกั

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระ

มา และเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงนิค่าทวัร์โดย
หกัคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าต ั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่าย
จ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจาก

ฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร 

สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดย

สว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ (ถา้มี) ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ี

ขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัทีไ่มค่งที ่การปรบัราคาคา่

โดยสารของสายการบนิ(ถา้มี) เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใช้บรกิารใดบรกิารหน่ึง 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ านาจในการตดัสนิใจ

หรือใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนั

เดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใช้จา่ย

การด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก 

ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทาง

ไปในพีเรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่

วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณา



ตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยืนยนัทุกคร ัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋ว

เครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็น

ส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางบรษิทัจะ

เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิ

กอ่นเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสียหาย

ใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ

ท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท 

กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช้วีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสาย

การบนิอาจจะเรียกคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 

3 เตียง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น 

เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามที่

ระบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญ

หายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิ กรณีทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้

หน่ึง กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดั

โรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

 



**เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ  

จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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