
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20258 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม - ธนัวำคม 2563 

 (กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 



วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
 

20.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมกีารเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

20.30 น.  ออกเดนิทางสู่ จังหวดัเชียงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มินิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ 10 ทา่น บริษทัของปรับเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ั่ง  

เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

วนัทีส่อง   บำ้นแม่ก ำปอง – โครงกำรหลวงตีนตก – รำ้นกำแฟชมนกชมไม ้ 

         วดัแม่ก ำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำกใบชำ  

         อิสระเดินเล่นน ้ำตกแม่ก ำปอง - รำ้น Teddu Coffee – เขำ้สู่ทีพ่กั 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ BOX SET 
 

....... น.  น าท่านเดนิทางไปยัง “แม่ก ำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีล าธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมา

ท่องเที่ยวหมู่ บ้านแม่ก าปอง คือ การได้มา

สมัผสัอากาศบริสทุธิ์ความเป็นธรรมชาตขิองป่า

ไม้ ล าธารและวถิชีีวติ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วย

ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ และตั้งอยู่ไม่ไกล

จากตวัเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย 

ท าให้บ้านแม่ก าปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอต

ฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้

ได้ซกัครั้ง จากนั้นน าท่านเดนิทางไป “โครงกำร

หลวงตีนตก” ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน ้าพระทัยและ 

พระวสิยัทศัน์ อนักวา้งไกลของ พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดท้รง

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 

300,000 บาท ส าหรับ ก่อสรา้งศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาสาธติ ภายในโครงการยังมีร้านอาหารให้บริการแก่

ท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อย

มากๆ  
 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 

 
 



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางไป “รำ้นกำแฟชมนกชมไม้” มีช่ือเสียงในเร่ืองของระเบียงร้านที่

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่ก าปอง  นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ใน

บรรยากาศเย็นๆ ท่านจะได้ถ่ายภาพสวยๆ ตรงระเบียงร้านสูดอากาศบริสุทธิ์  ใครมาแม่ก า

ปองแล้วหากไม่มาเชค็อนิร้านนี้ เหมือนมาไม่ถงึ   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดัคนัธำพฤกษำ” (วดัแม่ก ำปอง) วิหารที่ท าด้วยไม้สักทอง 

แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของชุมชน วัดนี้ เป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวบ้านแม่ก าปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะ

ส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ  จากนั้นน าท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำก

ใบชำ” ผลิตภณัฑพ์ื้นบ้านของชาวบ้านแม่ก าปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกาย

ได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อน ามาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กลิ่นหอม

ของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวดั และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจท าให้หายใจ

คล่องและยังสามารถระงับกลิ่นอับกลิ่นต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และกลิ่นของใบชายังช่วย

ป้องกนัแมลงได้อกีด้วย ให้ท่านเลือกซื้อตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

จากนั้นน าท่านไปชม “น ้ ำตกแม่ก ำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน ้าตกที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติของแม่ก าปอง  จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ ร้านคาเฟ่ริมน ้าตก “Teddu 

Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่าน

ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้าแช่น ้าตกเย็นๆ และอีกไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพาน

แขวน เป็นจุดถ่ายรูปทีนั่กท่องเทีย่วนิยมข้ึนไปถ่ายกันอย่างมาก  
 

เย็น  อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศของแม่ก าปอง 

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

วนัทีส่ำม  ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว – Sky walk ม่อนแจ่ม    

                คำเฟ่ฮิมน ้ำแม่จะ - สวนพฤกษศำสตรส์มเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ – วดัป่ำดำรำ 

                ภิรมย(์วดัทีถ่่ำยท ำละครเรื่องเพลิงพระนำง) - เขำ้ทีพ่กั 
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ (3)   

น าท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน  ด้านหนึ่งเป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสดุลูกหูลูกตา อีกด้านกจ็ะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พาท่านไปถ่ายรปูสวยๆกบั “ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ  “ทุ่ง

ดอกเวอร์บีน่ำ” ดอกไม้สีม่วงน่ารัก เป็นทุ่ง

ดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ก าลังได้รับความนิยม

จากทั้ งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

มากๆ ในช่วงนี้  เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดู

ฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่

อยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวม่อนแจ่ม และ

ภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่

นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอสมอส มีจุด

ชมวิวและมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม (หมำย

เหตุ : กำรบำนของดอกไมแ้ต่ละชนิดข้ึนอยู่กบั

สภำพอำกำศ บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดได ้ ) 

จากนั้นน าท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็น

สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา 

ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดบัด้วย

ดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน กม็ีทุ่งดอก

คอสมอส สีชมพูสลับขาว ก าลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบาน

ในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้ โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถ

ลงไปถ่ายรปูในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด ถ้ามาที่น่ีตอนเช้า เราจะมองเหน็ทะเลหมอกลอยปก

คลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภเูขากับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ เป็นแบล็คกราวน์ สวยงามจับใจ 

อสิระให้ท่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดนิทางไป  “คำเฟ่ฮิมน ้ ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารัก

สีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม  

ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสสีนัสดใสที่ประดบัอยู่ในหลายมุม 

และบริเวณสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเคร่ืองดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้า 

ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมน า้ตก  

 
 

 

เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   
 



จากนั้นน าท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิ ต์ิ” โดยได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่

อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกบั

ธรรมชาตมิากที่สดุ ทั้งทางเดนิลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้

เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  จากนั้นน าท่านเดินทางไป                 

“วดัป่ำดำรำภิรมย”์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหน่ึงของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามตดิ

อันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา 

วดัป่าดาราภริมย์มีความส าคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวดัเชียงใหม่ (วดัที่ถ่ายท า

ละครเรื่องเพลิงพระนาง )  
 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (4) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  

 

 

 
 

วนัทีส่ี่  แม่แตง  - ชมไร่ชำลุงเดช  - แวะถ่ำยรูปสเตยไ์วลด์ & คำเฟ่  

                ไหวพ้ระขอพรก่อนกลบั ณ วดับำ้นเด่น – แวะซ้ือของฝำก – กรุงเทพฯ  
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ (5)   
 

น าท่านเดนิทางสู่ อ. แม่แตง น าท่านเดนิทางไป “ไร่ชำลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กบัโครงการหลวง

ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได

ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพัก รวมถงึร้านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้

บริการอกีด้วย อสิระให้ท่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

 



 

น าท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน า้ 

การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติ

แต่ ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อน

ใหญ่ที่วางสลับกนัไปมามองแล้วเพลินตา 

สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง 

จิบกาแฟ ทานอาหารอร่อยๆ มองสายน ้า

ไหล ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติ ท่าน

จะได้สมัผสับรรยากาศแบบชิลล์ๆ   

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   
 

จากนั้นน าท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับำ้นเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้ง

วดัเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม และด้วยรปูแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

ศลิปะไทยและล้านนาท าให้วดัมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก  จากนั้นน าท่าน 

“แวะซ้ือของฝำก” ก่อนอ าลาเมืองเชียงใหม่ อสิระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตาม

อธัยาศยั  ได้เวลาสมควรแก่การเดนิทางกลับกรงุเทพฯ เดินทางดว้ยรถตู ้หรือ มินิบัส  
 

 

...... น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ 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 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 28 - 31 สิงหำคม 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 11 - 14 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  7,200 7,200 7,200 1,800 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 2,300 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 

 

 

อตัรำนี้ รวม  



 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง มีคนขับ 1 คน ไกด ์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 หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 

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

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงนิมัดจ า 

5. เล่ือนกำรเดินทำง ตอ้งแจ้งล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เลื่อนการเดนิทางได้ 

 

 

 

 

 

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 หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คนืเงนิมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบรษิัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการ

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


 


