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ก าหนดการเดินทาง 
 ธันวาคม  06 - 08 / 09 - 11 / 10 - 12 / 11 - 13 / 18 - 20 / 25 - 27 
 มกราคม  08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 / 29 - 31 
 กุมภาพันธ์ 05 - 07 / 13 - 15 / 19 - 21 / 26 - 28 
 มีนาคม  05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28 
 เมษายน  02 - 04 / 04 - 06 / 05 - 07 
 
วันแรก (1) บ้านแม่ก าปอง – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – วัดเจดีย์หลวง    
 
     05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 
4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
     07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน
ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 168 
     08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่าน
เดินทางโดยรถตู้สู่  
     เดินทางสู่ ‘บ้านแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ใน
หุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอ าเภอ
แม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 
1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท าให้ที่นี่มีอากาศเย็นและ
ชื้นตลอดทั้ งปี  และ ‘น้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่านกลาง
หมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่
ก าปอง’ ที่มีวิหารเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลัก
จากไม้สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่
ตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี 
บ้านแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา เป็น
อาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ ชาวบ้ านเอาใบมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านอย่างหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้
นักท่องเที่ยว  
 

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

  ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว (2 คืน)  

  รถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 

  อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



     อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ าตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตาม
อัธยาศัย 
     เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
     บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระ
บรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล  
     จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง  
     จากนั้นน าท่านสู่ ‘วัดอุโมงค์’ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 700 ปีของล้านนา สันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20  
     จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร’ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 
1928 - พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของเจดีย์ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
ของความสูงเดิม แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าประทับใจ  
     ชม ‘วิหารหลวง’ ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่
นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ และศาลหลักเมืองที่มี ‘เสาอินทขิล’ หรือ เสาหลัก
เมือง สร้างข้ึนเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่ด้านใน  
     ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับมาตรฐาน 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง (2)  อุทยานแห่ งชาติ ดอยอินทนนท์  – กิ่ วแ ม่ปาน  – น้ าตกแ ม่ยะ - วัดพระธาตุ ศ รีจอมทองฯ  -                          
อุทยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว -  Meena มีข้าว 

     
 04.30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอย
อินทนนท์” (110 กม.)  ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
(2,565 ม.)  
     น าท่านสู่ “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 
กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 
เมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและ ทะเลหมอกที่
สวยงามอีกจุดหนึ่งของดอยอินทนนท ์
     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
     หลังอาหารเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ’ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างขึ้น
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาท่ีสูงเสียดฟ้านี้ได้อย่างหมดจดงดงามยิ่ง  



     จากนั้นชม ‘น้ าตกแม่ยะ’ น้ าตกขนาดใหญ่ที่
สวยและสูงที่สุดในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ และยังเป็นน้ าตกซึ่งมีความสวยที่สุด
เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยความ
สูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลั่นกันลง
มาถึงประมาณ 30 ชั้น 
     เที่ยง บ ริ ก ารอ าห ารก ล า งวั น  ณ 
ร้านอาหารท้องถิ่น 
     บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร ’ (พระธาตุประจ าปีชวด ) 
สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอย
จอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วน
พระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 
5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข     
     จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม 
‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.) ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการ
กัดเซาะของลมฝนจนท าให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผา
และเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา 
     จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง  
     เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ 
เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทาง
เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและ
งานเสื้อผ้า ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผัส
ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่
งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ืนฟูผู้
พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพ้ืนเมือง ที่ยัง
เป็นที่ตั้งของร้านอาหารสุดชิลล์ Meena มีข้าวอีก
ด้วย 
     ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พั ก  : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับ
มาตรฐาน 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



วันที่สาม (3)  ม่อนแจ่ม –  ม่อน อิงดาว – โป่ งแยงจั งเกิลโคสเตอร์และซิป ไลน์  - อ่างเก็บน้ าห้ วยตึงเฒ่ า –                      
I Love Flower Farm – เดินทางกลับ 

 
     เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
     หลังอาหารเดินทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พ้ืนที่บนสัน
เขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตร
จากระดับน้ าทะเล เดิมบริเวณนี้ชาวบ้าน เรียกว่ากิ่วเสือ
เป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกผิ่น 
จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพ้ืนที่เข้าโครงการ
หลวงหนองหอย และพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่  
     ชมวิวทิวทัศน์ ‘ม่อนอิงดาว’ ชมแนวเทือกเขาสลับกัน
ไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายรูปกับเด็กดอย  
     ชมแปลงพืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่ปลูกหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี  
     จากนั้นเดินทางสู่ ‘โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์’  ที่เที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์ของเชียงใหม่ ให้ท่านได้มีเวลาลองเล่น 
Jungle Coaster (ราคาเครื่องเล่นต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์) เป็นเครื่องเล่นคล้ายรถไฟเหาะ นั่งได้ 1 - 2 คน ผู้เล่นจะนั่งอยู่          
บนรถแบบเปิดแล่นลงมาตามรางคดเคี้ยวลงมาจากเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น QuickJump, Zip Line เป็นต้น  
     เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
     บ่ายเดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.) เป็น
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชด าริ ภายในอ่างเก็บน้ า
ห้ วยตึ งเฒ่ า เป็น อ่างเก็บน้ าที่ มีขนาดใหญ่  ท่ ามกลาง
ธรรมชาติ ร่มรื่น เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ชม ‘หุ่นฟางคิงคอง
ยักษ’์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งข้าว ท่ามกลางบรรยากาศวิว
ดอยสุเทพ  
     จากนั้นน าท่านแวะ ‘I love flower Farm’ (เปิดเข้าชม
เฉพาะ 31 ต.ค.-31 มี.ค.) สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไป
ด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีขาว
ละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วง
อ่อน บานชูช่อหลากสีสันแซมสลับกัน ไปทั่ วทั้ งฟาร์ม 
ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่วยงาม **บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนดอกไม้เข้าชมกรณีรอบเข้าชมสวน
ดอกไม้วันที่เข้าใช้บริการเต็ม** 
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
     19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
     21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 167 
     22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์
ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ                 
ทั้งนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เด็ก 2 - 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสรมิ 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มเีตียงเสริม 

พักท่านเดียว 
เพิ่มท่านละ 

06 - 08 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
09 - 11 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
10 - 12 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
11 - 13 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
18 - 20 ธ.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 
25 - 27 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 
08 - 10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
15 - 17 ม.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 2,500 
22 - 24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
29 - 31 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
05 - 07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
13 - 15 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
19 - 21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
26 - 28 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
05 - 07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
12 - 14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
19 - 21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
26 - 28 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
02 - 04 เม.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
04 - 06 เม.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
05 - 07 เม.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 



การเลือกที่นั่ง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ท าการจองและช าระมัดจ ามาก่อน เลือกที่นั่งบนรถตู้โดยสารก่อน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป - กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ // เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ
1 ใบ น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ   

3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

7.  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

4.  

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 6,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน           
(ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

3.  

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท            
หากแจ้ง ระหว่าง 15 - 8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 50 % ของเงินที่
ลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า  

2. กรณีที่มีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ , เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ  ภัยจากธรรมชาติ  
ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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