
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20522 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 



 

วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม ่

 
20.00 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พรอ้มออกเดนิทางสู่จังหวัดเชยีงใหม ่ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 
 

(กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่ทันเวลา 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 
21.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เชยีงใหม ่– หมูบ่า้นแมก่ าปอง – น า้พุรอ้นสนัก าแพง – วนั นมิมาน (One Nimman) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ โจก๊+กาแฟ/ชา/โอวลัตนิ รอ้นหรอืเย็น ทา่นละ 1 แกว้ (1) 
 
 น าทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นแมก่ าปอง ตัง้อยู่ หมูท่ี ่3 ต าบลหว้ยแกว้ กิง่อ าเภอแม่ออน มพีืน้ทีห่มู่บา้นทัง้หมดประมาณ 6.22 

ตารางกโิลเมตร ระยะทางหา่งจากตัวเมอืงเชยีงใหม ่50 กโิลเมตร ดว้ยสภาพภมูปิระเทศโดยท่ัวไปเป็นทีด่อนและระดับความสงู
ถงึ 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหท้ีน่ี่มอีากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี เป็นอกีหมูบ่า้นทีใ่หบ้รรยากาศสโลวไ์ลฟ์ (เปลีย่น
ใชร้ถรับสง่ทอ้งถิน่ น ้าพุรอ้นสันก าแพง-แมก่ าปอง) 

 

 



 
แนะน าไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง (อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาสยั)  
- น ้าตกแมก่ าปอง 
- รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลงุปุ๊ ด & ป้าเป็ง 
- คาเฟ่ The Giant Café (คาเฟ่ตน้ไม)้ 
- โครงการหลวงตนีตก 
- ระเบยีงววิคาเฟ่ แมก่ าปอง 
- วัดกันธาพฤกษา (วัดแมก่ าปอง) 

 
 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าพุรอ้นสนัก าแพง น ้าพุรอ้นแห่งนี้ไดม้ชี ือ่เสยีงมาเนิ่นนาน เพราะ

บรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม และยังเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาพรรณ ทีบ่านสะพรัง้กลางภูเขา
ธรรมชาต ิพบกับความมหัศจรรยธ์รรมของชาต ิทีม่าจากความเปลีย่นแปลงจาก ใตพ้ื้นโลกที่
กอ่ใหเ้กดิน ้ารอ้นทีม่อีณุหภมูถิงึ 100 องศาเซลเซยีส เป็นน ้าพุรอ้น 2 บอ่ ทีพุ่่งข ึน้มาจากใตพ้ภิพ
พุ่งสงูเป็นสาย เพยีงแคเ่ขา้ใกลบ้รเิวณทา่นก็จะสมัผัสกบัละอองของน ้าพุ ทีบ่อ่น ้าพุรอ้นแหง้นี้ยัง

มกีจิกรรมแชเ่ทา้ซึง่จะถูกแบ่งตามอุณหภูมติัง้แต่อุ่นๆไปจนถงึรอ้นมาก และกจิกรรมทีม่าแลว้
จะตอ้งท าคอืการตม้ไข่ดว้ยบ่อน ้าพุรอ้นมทีัง้ไข่ไก่ และไข่นกกระทา ราคาชะลอมละ 40 บาท
เทา่นัน้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหาร รา้นเครือ่งดืม่ อกีดว้ย 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนมิมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กใน
ฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ย
อฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร่ เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็น

ทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืท่านทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวทา่นเองโดย
มมัีคคุเทศกแ์นะน าแกท่่าน (หมายเหต ุ: ส าหรับทา่นทีต่อ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงค์
กับมัคคเุทศก)์  
 

 



เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัพระธาตดุอยค า – อนสุาวรยีค์รบูาศรวีชิยั – วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร – โป่งแยง ซปิไลน ์แอนด ์จงัเก ิล้ 
โคสเตอร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า 
ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิญุชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกวา่ "วัดดอย
ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : ทีวั่ดไม่มจี าหน่ายดอก
มะล)ิ 
 

 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จดุธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมัุง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 

..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
 
 
 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (3)  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั ผูท้ ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นนักบญุแหง่ลา้นนา
ไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดย
เรือ่งราวของครูบาศรวีชิัยนัน้มคีวามผูกพันกับประวัตศิาสตร์เมอืงเชยีงใหมเ่ป็น
อยา่งมากเนื่องจากทา่นเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟวัูดวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และที่
ส าคัญครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกัน
สรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระบรมธาตดุอยสเุทพ หรือเรียกไดว้า่เป็นผู ้
บุกเบกิเสน้ทาง ข ึน้ดอยสุเทพ ที่ท าใหเ้รามโีอกาสไดข้ ึน้ไปชืน่ชมความงาม
ของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทกุวันนี้ นอกจากนี้หลาย
คนยังเชือ่กันวา่ เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชิยัก็เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรม
ธาตเุลยทเีดยีว 

  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 
1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชวงศมั์ง
ราย พระองค์ทรงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารีรกิธาตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไว ้
สักการบูชาส่วนพระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง 
คอื เดนิข ึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหต ุ: รวมคา่รถรางราคา
ขึน้/ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณ
ครึง่ชัว่โมง วัดแหง่นี้ถือเป็นปชูนียสถานคูเ่มอืงเชยีงใหม ่ถา้หากใครทีม่าเยอืน
เมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ไมไ่ดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่

  

 
 

น าทา่นสู ่โป่งแยง ซปิไลนแ์อนดจ์งัเก ิล้โคสเตอร ์เริม่จากกจิกรรมซปิไลน์ ซึง่เป็นกจิกรรมโหนสลงิขา้มหบุเขา ส ารวจป่าอัน
อดุมสมบูรณ์ของเชยีงใหม ่ทีรั่บรองว่าหวาดเสยีวกระชากหัวใจส าหรับนักผจญภัยที่ชนืชอบความตืน่เตน้ทา้ทาย และอยาก
พสิูจน์ความกลา้ของตัวเอง พรอ้มสัมผัสความงามของววิม่อนล่อง (มอ่นคว ่าล่อง) เรื่องเล่าขานต านานลา้นนา และโครงการ



หลวงหนองหอยจากมมุสงู แบบสดุพเิศษกับววิพาโนรามา 360 องศา นอกจากกจิกรรมซปิไลน์แลว้ เรายังมจัีงเกิล้โคสเตอร ์จะ
เป็นลักษณะคลา้ยๆรถไฟเหาะ ทีผู่เ้ลน่จะน่ังอยูบ่นรถแบบเปิด แลว้แลน่ลงมาตามรางคดเคีย้ว ลงมาจากเขา และยังมกีจิกรรม
อืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมคีาเฟ่ชคิๆใหท้า่นไดน่ั้งจบิกาแฟ ชมววิ สดูอากาศธรรมชาต ิ(หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น 
และกจิกรรม)  

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (4) 
 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรปูประตทูา่แพ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
น าท่านเช็คอนิแลนดม์าร์ค ทีไ่ม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่า
ชคิๆที ่ถา่ยรปูประตทูา่แพ หรอืชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก และเป็น 1 
ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมอืงเพียงแห่งเดยีวทีม่บีานประต ู
(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 
น าทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม ่รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพืน้เมอืงของเชยีงใหม ่มขีองฝาก
มากมาย อาท ิไสอ้ั่ว แคปหมู น ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม ่(หมาย
เหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรสแทน) 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6)  
 
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง วัดคูบ่า้นคู่เมอืงล าปางมาแตโ่บราณ และเป็นวัดไมท้ีส่มบูรณ์ทีส่ดุแห่ง
หนึ่งของไทย อีกทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู
เชน่กัน เดนิข ึน้ไปตามบันไดนาคจนถงึประตูซุม้โคง้หรอืประตโูขง ทีส่ว่นบนมลีายปนูปัน้เป็นกรองวมิาน มนีาคและหงสต์ามชัน้
ตา่ง ๆ จนถงึยอดดูสวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็นวัดไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ด
แหง่หนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์กีหนึง่ส ิง่ทีค่นมาเยือ่นวัดแหง่นี้คอืการไดม้าชม “พระธาตุ
กลับหัว” (หมายเหต ุ: การขึน้ชมพระธาตกุลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเทา่นัน้)  

 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ (ใชเ่วลาประมาณ 7-8 ชัว่โมง) 
 
21.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙) 

3,999 1,500 

22 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
3,999 1,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 

4,199 1,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

4,199 1,500 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

4,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

4,999 2,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2564 

(วนัปีใหม)่ 
4,999 2,000 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
คอนเฟิรม์เดนิทางโดยรถบสัปรบัอาการ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั หากไมค่รบตามจ านวน 

ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นเป็นรถตู ้VIP คอนเฟิรม์เดนิทาง 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้(สงูสดุไมเ่กนิ 9 ทา่น) 
และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 500 บาท/ทา่น หรอืเลือ่นการเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ 14 วนักอ่นการเดนิทาง โดยประมาณ 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถึง
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ
อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 

2. กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้ือวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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