
 
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20256 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม - ธนัวำคม 2563 

(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 



 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน 
 

19.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมกีารเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 
 

19.30 น.  ออกเดนิทางสู่ จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มินิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ 10 ทา่น บริษทัของปรับเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ั่ง  

เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

วนัทีส่อง วดัจองค ำ - ปำงอุ๋ง – บำ้นรกัไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เขำ้ทีพ่กั 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ BOXSET 
 

 น าท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วดัจองค ำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้ นเป็นแห่งแรกของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่ คู่เมืองสาม

หมอกมานานนับ ร้อย ปีจนไ ด้รั บ ก า ร

สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 

2527 ใกล้ๆ กบัวดัจองค ามีวดัอีกแห่งหนึ่ง

ที่สร้างขึ้ นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วดัจอง

กลำง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับ

วัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตก าแพง

แก้วเดยีวกนั โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววดักจ็ะเหน็ “วดัจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ 

“ วั ด จ อ ง ค า ”  อ ยู่ ท า ง ด้ า น ซ้ า ย มื อ  จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง  

“ปำงอุ๋ง”มีชื่อเรียกเตม็ๆว่า โครงการพระราชด าริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภมูิประเทศ

เป็นทวิเขาสงูสลับซบัซ้อน ภมูิทศัน์ที่เป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนดเ์มืองไทยก็

คือ อ่างเกบ็น ้าหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้

เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เร่ียผืนน ้า มีหงส์ขาวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง 

อากาศเยน็สบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 

 
 

 

 

 

 



 
 

บ่าย จากนั้นเดินทางไป “บำ้นรกัไทย”ที่น่ีเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้าน

ยังคงวฒันธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกนิแบบ

จีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ท าจากดนิให้ได้ชม ผลิตภณัฑท์ี่ขึ้นช่ือของหมู่บ้านน้ีจะเป็นชา เช่น ชา

ชิง ชิง ชาอู่หลง เนือ่งจากวา่ในบริเวณน้ีอากาศหนาวเยน็เกือบตลอดทัง้ปี สามารถปลกูชาและ

พืชเมืองหนาวไดดี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็น

โปรแกรมถดัจากปางอุ๋ง เน่ืองจากสองที่น้ีไม่ไกลจากกนัมาก ถ้ามาถงึบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สาย

มากจะมองเหน็หมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกบัที่ปางอุง๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดนิทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดนิสายเลก็ๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 

2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองค า และโซนขายสินค้าทั่วไป 

จุดเด่นของถนนคนเดินน้ีคือสินค้าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง

ฝั่งวัด กจ็ะคึกคักไปด้วยเหล่าพอค้าแม่ค้าที่มาจับจองน าของมาวางขายมีทั้งอาหารพ้ืนเมือง

(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกนิอืน่ๆ และในยามค ่าคนืท่านจะได้เห็น

ความงดงามของแสงไฟที่ประดบัประดารอบๆ วดัจองค า ที่สวยงามมากๆ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

เย็น  อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยัเพือ่สะดวกในกำรเดินชอ้ปป้ิง 
   

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 – 4 ดำว ( หอ้งพกั 2 – 3 ท่ำน )  
 

 

 

วนัทีส่ำม ตกับำตรพระสงฆที์ส่ะพำนซูตองเป้  - เดินชมตลำดเชำ้ – ชมหมู่บำ้นกระเหรี่ยง 

        คอยำว บำ้นหว้ยเสือเฒ่ำ – พระธำตุดอยกองมู – ชมวิวพระอำทิตยล์บัฟ้ำ 
 

 

05.00 น. จากน้ันน าท่านไปตกับาตรตอนเช้า ที่ “สะพำนซูตองเป้” นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดใน

ประเทศไทย โดยมีความกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซตูองเป้ สร้างขึ้นด้วย

แรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่

ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภสูมะถึง

หมู่บ้านกุงไม้สกั ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับ

บิณฑบาต ถอืเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา ค าว่า “ซตูองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทย

ใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้ จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จ  

(พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 6.30  -7.30 น.)   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากนัน้น าท่านไปเดนิชม “ตลำดเชำ้แม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศตลาดเช้าของ

ชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ

โบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดกจ็ะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนนึงของตลาดเช้าจะ

เป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบ

ชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึง

จริงๆ อิสระอาหารเชา้ตามอัธยาศัย

เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการเดิน

เล่นของท่านจากนั้นพาท่านเดินทางไป

ยัง “หมู่บำ้นกระเหร่ียงคอยำว บำ้น

หว้ยเสือเฒ่ำ”ตั้งอยู่ที่ต าบลผาบ่อง ห่าง

จากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร  



 
 

ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มร่ืน ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝาย

ทดน า้ที่มีน า้ล้นหลายฝาย เพ่ือชมวถิชีีวติของกระเหร่ียงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิม

มันเผา ข้าวโพดย่าง  ซึ่งมีรสชาตหิวานอร่อย ที่น่าสนใจ คอื การแต่งกายของกะเหร่ียงคอยาว  

และขาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณน่์าสนใจ 
 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (3) 
 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป “พระธำตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุ

เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จ านวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้  สามารถมองเหน็ภมูิ

ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศ

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเน่ีย 

ถอืว่ายังมาไม่ถงึแม่ฮ่องสอน” จากนั้นน าท่านชมพระอำทิตยต์กดินช่วงนี้สามารถเกบ็แสงเย็น

พร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ 180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ

อาทติย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน  

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (4) 
  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 – 4 ดำว ( หอ้งพกั 2 – 3 ท่ำน )  
 

วนัทีส่ี่  น ้ำตกผำเสือ่ - ถ ้ำปลำ - ซ้ือของฝำก – เดินทำงกลบักรุงเทพ 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร(5) 
 

น าท่านเดินทางไป “น ้ ำตกผำเสื่อ” เป็น

น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน ้าไหล

ตลอดทั้งปี ต้นทางน ้าตกมาจากแม่น ้าสะงา 

ไหลลงมาเป็นม่านน า้ขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน า้

ด้านล่างแต่กระแสน ้าไม่นิ่งไม่เหมาะกับการ

ลงเล่นน า้  น า้ตกผาเสือ่แห่งนี้ เราจึงสามารถ

พบฝูงปลาว่ายเวียนไป เพิ่มความมีชีวิตชีวา

ให้กบัน า้ตกผาเสือ่แห่งนี้ จากนั้นน าท่านไป  



 
 

“ถ ้ ำปลำ”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 

1.50 เมตร ภายในแอ่งน ้ามีน ้าไหลออกจากถ า้ใต้ภเูขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความ

พิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอืน่ๆ เนื่องจากว่าภายในถ า้มีความมหัศจรรย์อยู่อย่าง

หน่ึง กค็ือ บรรดาหมู่ปลาจ านวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ ้า ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถ ้าปลา 

จ านวนมากนั้นคือ ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกลด็ขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกบั

ปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่กไ็ม่มีใครกล้าท าอันตราย เนื่องจากมีความ

เชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครน าไปรับประทานแล้วจะต้องมีอนัเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอทุยานถ า้

ปลาได้รับการปรับปรงุ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่

วนอทุยานฯแห่งนี้ จากนั้นน าท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก  
 

 

เที่ยง  อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำกของที่ระลึกตำมอธัยำศยั 
 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (6) 
 

ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มินิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ 10 ทา่น บริษทัของปรับเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ั่ง  

เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

 

...... น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร : สงิหำคม – ธนัวำคม 2563 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 21 - 24 สิงหำคม 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 28 - 31 สิงหำคม 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 11 – 14 กนัยำยน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 18 – 21 กนัยำยน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 25 – 28 กนัยำยน 63 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  6,700 6,700 6,700 1,500 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,000 



 
 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,000 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  8,900 8,900 8,900 2,000 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 

 

อตัรำนี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คนื ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบุัตเิหตตุามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีี่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี) 

 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึนอาท ิ ค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเล่ือนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนัยึดเงินค่ำทวัร ์50%และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงนิมัดจ า 

5. เลื่อนกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนัมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน

การเดนิทางได้ 

 



 
 

 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวนัจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดนิทาง 7 วนั ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคนืได้ 

 

หมำยเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกท

ริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คนืเงนิมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสดุความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคนืเงนิให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 
 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งน้ี” 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

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


 
 

  

 

 

 


