
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
 มกรำคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
 กมุภำพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
 มีนำคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 เมษำยน  01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 

วนัแรก(1) บ้านแม่ก าปอง – ดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วดัเจดย์ีหลวง    
05.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์สำย

กำรบินไทย(เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่จ.เชียงใหม่ โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 168 
08.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน จ.เชียงใหม่ น ำท่ำน

เดินทำงโดยรถตู้สู่  "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) 
พื้นท่ีบนสันเขำบริเวณหมู่บำ้นมง้หนองหอย 
สูงประมำณ 1,350 เมตรจำกระดับน ้ ำทะเล 
เดิมบริเวณน้ีชำวบ้ำน เรียกว่ำก่ิวเสือเป็นป่ำ
รกร้ำง ต่อมำชำวบำ้นเขำ้มำแผว้ถำงและปลูก
ผิ่น จนในทำ้ยท่ีสุดโครงกำรหลวงมำขอซ้ือ
พื้น ท่ี เข้ำโครงกำรหลวงหนองหอย และ
พฒันำมำเป็นแหล่งท่องเท่ียวของเชียงใหม่ 
ชมวิ ว ทิ วทัศน์  ‘ม่ อน อิ งด ำว ’ ช มแน ว
เทือกเขำสลบักนัไปไกลสุดลูกตำ สูดอำกำศบริสุทธ์ิ ถ่ำยรูปกบัเด็กดอย ชมแปลงพืชผกัและผลไมเ้มืองหนำว ท่ี
ปลูกหมุนเวยีนตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
 ท่ีพกัมำตรฐำนระดบั 4 ดำว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
 อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  



บ่ำย น ำท่ำนข้ึนสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้ งของ 
‘วดัพระบรมธำตุดอยสุเทพ ’ ปูชนียสถำน
คู่บ้ำนคู่ เมืองเชียงใหม่ สร้ำงข้ึนเม่ือ พ.ศ.
1927 มีบนัไดนำคทอดยำวข้ึนไปสู่วดั 306 
ขั้นภำยในวดัเป็นท่ีประดิษฐำนขององคเ์จดีย ์
ทรงมอญ ท่ี ใต้ฐำนพระเจดีย์มีพระบรม
สำรีริกธำตุ สักกำระพระธำตุเพื่อควำมเป็น
สิริมงคล จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘วดัพระธำตุดอย
ค ำ’ (7 กม.)  วดัท่ีมีควำมส ำคัญในจงัหวดั
เชียงใหม่ อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,300 ปี สร้ำงใน
สมยัพระนำงจำมเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภุญชัย 
โดยพระโอรสทั้ ง 2 เป็นผู ้สร้ำงในปี พ.ศ. 
1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธเจำ้ สักกำระ ‘หลวง
พ่อทนัใจ’ แห่งวดัพระธำตุดอยค ำ ซ่ึงสร้ำง
ข้ึนในรัชสมยัพญำกือนำ เพื่อควำมเป็นสิริ
มงคล 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน // หลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)   อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ – กิว่แม่ปาน - วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ –หมู่บ้านถวาย   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
 จำกนั้นเดินทำงข้ึนสู่ “ดอยอินทนนท์” (110 

กม.)  ยอดเขำท่ี สูงท่ี สุดในประเทศไทย 
(2,565 ม.) น ำท่ำนสู่ “ก่ิวแม่ปำน” เส้นทำง
เดินศึกษำธรรมชำติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่ง
ป่ ำดิบ เขำระดับ สู ง  เส้ นทำง เดิน ศึกษ ำ
ธรรมชำติระยะสั้น มีเส้นทำงเดินเป็นวงรอบ
ระยะทำง 3.2 กิโลเมตร ท่ีควำมสูงจำก
ระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 2,400 เมตร เป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยงำมอีกจุดหน่ึงของดอยอิน
ทนนท ์จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘พระมหำธำตุเจดีย์
นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหำธำตุเจดียน์ภพล
ภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอำกำศสร้ำงข้ึนน้อมเกลำ้
น้อมกระหม่อมถวำยเป็นพระรำชกุศล แด่



พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ ตั้งอยูบ่นยอดเขำ
สง่ำงำมท่ำมกลำงแมกไมแ้ละขนุเขำท่ีสูงเสียดฟ้ำน้ีไดอ้ยำ่งหมดจดงดงำมยิง่   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย หลงัอำหำร จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘วดัพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร’ (พระธำตุประจ ำปีชวด) (40 กม.)  สักกำระพระ

บรมธำตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมธำตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวำ ปัจจุบนัถูก
บรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ำยในพระวหิำ   รจตุรมุข จำกนั้นเดินทำงสู่ "หมู่บำ้นถวำย" (46 กม.)  หมู่บำ้น 
OTOP ตน้แบบของประเทศไทยกบัควำมมีช่ือเสียงด้ำนงำนศิลปหัตถกรรมไมแ้กะสลกั และเป็นศูนยร์วมของ
สินคำ้หตัถกรรมทุกแขนงทัว่ประเทศ เป็นหมู่บำ้นหตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จุดรวมควำมหลำกหลำย
ของงำนหัตถศิลป์ท่ีโดดเด่น เช่น งำนแกะสลักไม้ , งำนเดินเส้น – แต่งลำย , งำนลงรัก – ปิดทอง , แอนติค , 
เคร่ืองเงิน , เคร่ืองเขิน , ผำ้ทอ , เคร่ืองจกัรสำน และเคร่ืองป้ันดินเผำ เป็นตน้ จำกนั้นเดินทำงเขำ้สู่ จ.เชียงใหม่ (15 
กม.)   

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินหลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สาม(3)  บ้านแม่ก าปอง – บ่อน า้ร้อนแม่ขะจาน – เชียงราย – วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  เดินทำงสู่ ‘บำ้นแม่ก ำปอง’ (53 กม.)  หมู่บำ้น

เล็กๆ ในหุบเขำท่ีชำวบำ้นใช้ชีวิตอยู่กนัอย่ำง
เรียบง่ำย ในก่ิงอ ำเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศ
เป็นท่ีดอนและระดบัควำมสูงถึง 1,300 เมตร
จำกระดบัน ้ ำทะเล ท ำให้ท่ีน่ีมีอำกำศเยน็และ
ช้ืนตลอดทั้ งปี และ ‘น ้ ำตกแม่ก ำปอง’ ใหล
ผ่ำนกลำงห มู่ บ้ ำนส ร้ำงควำม ชุ่ม ช้ืนแ ก่
ชำวบ้ำนตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก ำปอง’ ท่ีมี
วิห ำรเป็ นไม้ทั้ งห ลัง  หน้ ำจั่วหลังคำว ัด
แกะสลกัจำกไมส้ัก เป็นลวดลำยแบบลำ้นนำ 
และยงัมีพระอุโบสถท่ีตั้ งอยู่กลำงล ำธำร 
สวยงำมท่ำมกลำงธรรมชำติท่ีเขียวขจี บ้ำน
แม่ก ำปองเป็นหมู่บำ้นท่ีท ำเม่ียง กำแฟ และ
ชำ เป็นอำชีพหลัก โดยเฉพำะชำท่ีชำวบ้ำน
เอำใบมำท ำเป็นผลิตภัณฑ์พื้ นบ้ำนอย่ำง
หมอนใบชำส ำหรับจ ำหน่ำยให้นกัท่องเท่ียว 
อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมน ้ ำตก หรือสัมผสัวิถี
ชี วิ ต ช ำวแม่ ก ำป อ งห รือ ชิ ม ก ำแฟ ชม
บรรยำกำศของธรรมชำติอันงดงำมตำม
อธัยำศยั เดินทำงสู่ ‘น ้ ำพุร้อนแม่ขะจำน’ บ่อ
น ้ ำพุร้อนธรรมชำติท่ีสวยท่ีสุดในไทย  (58 กม.) ภำยในมีบ่อน ้ ำร้อนธรรมชำติ ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศำเซียล
เซียส รวมถึง ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้ OTOP เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั และของท่ีระลึกมำกมำย 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย หลังอำหำรเดินทำงสู่ จ.เชียงรำย  (104 กม.) 

ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ท่ีออกแบบและสร้ำงโดย 
“อำจำรย์เฉ ลิมชัยโฆ ษิตพิพัฒน์ ” ศิลปิน
แห่งชำติท่ีมีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถ
ถูกแต่งดว้ย ลวดลำยกระจกสีเงินแวววำวเป็น
เชิงชั้ นลดหลั่นกันไป หน้ำบันประดับ ด้วย
พญำนำคมีงวงงำดูแปลกตำศิลปะท่ีงดงำม 
ผสำนวฒันะ ธรรมลำ้นนำ อย่ำงกลมกลืน ทั้ง
ลวดลำยปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรรรม
ฝำผนงัขนำดใหญ่ท่ีสวยงำมน่ำประทบัใจ สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดัร่อง
เสือเตน้ ตั้งอยูท่ี่หมู่บำ้นร่องเสือเตน้ ก ำลงัเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งศรัทธำท่ีไดรั้บควำมนิยมและถูกพูดถึงในเร่ือง



ของเอกลกัษณ์ควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์โดยศิลปินชำวบำ้น นำยพุทธำ กำบแกว้ 
หรือ สล่ำนก ศิลปินทอ้งถ่ินชำวเชียงรำย ท่ีคร้ังหน่ึงตนได้รับโอกำสเขำ้ไปเป็นลูกศิษย ์อำจำรยเ์ฉลิมชยั โฆษิต
พิพฒัน์ ในกำรสร้ำงวดัร่องขุ่น จนมีโอกำสไดม้ำสร้ำงวิหำรวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ ำวิชำท่ีไดร้ ่ ำเรียนมำรังสรรค์
ควำมงดงำมใหเ้กิดข้ึนท่ีวดัแห่งน้ี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินหลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรม นาค นครา ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – สามเหลีย่มทองค า – เดนิทางกลบั 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 

กม.) ท่ีมีชุมชนชำวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อำศัยมำ
นำนหลำยสิบปี ปัจจุบนัชุมชนชำวจีนบนดอยแม่สล
อง มีช่ือวำ่ หมู่บำ้นสันติคีรี ตั้งอยูท่ี่ควำมสูงจำก 1,200 
เมตรจำกระดับน ้ ำทะเล น ำท่ำนสักกำระ ‘พระบรม
ธำตุเจดีย์ศรีนครินทรำสถิตมหำสันติคีรี’ ตั้ งอยู่บน
ยอดสูงสุดท่ีระดับควำมสูง 1 ,500 ม. เหนือหมู่บ้ำน
สันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถำนอดีตทหำรจีนคณะชำติ’ ท่ี
ถูกออกแบบก่อสร้ำงและตกแต่งอย่ำงสวยงำมด้วย
สถำปัตยกรรมจีน สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง
ประวติัศำสตร์วำ่ท่ี บำ้นสันติคีรี เป็นหมู่บำ้นของอดีต
ทหำรจีนคณะชำติ จำกนั้นชม  “ไร่ชำ 101” หรือ ไร่ชำ
วงัพุดตำล’ และศึกษำวิธีกำรผลิตชำ ดอยแม่สลอง 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรปลูกชำท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ชม
บรรยำกำศของไร่ชำกวำ้งสุดลูกหูลูกตำ ท่ีเรียงรำยกนั

เป็นขั้นบนัไดอยำ่งงดงำมเขียวขจี  
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย หลังอำหำรเดินทำงสู่  อ.เชียงแสน (86 กม.) หลัง

อำหำรเดินทำงสู่จุดชมวิว ‘สำมเหล่ียมทองค ำ’ เป็น
บริเวณท่ีแม่น ้ ำโขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่ำงประเทศ
ไทยและลำว และแม่น ้ ำรวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่ำง 
ประเทศไทยและพม่ำ จำกนั้ น  น ำท่ ำนสักกำระ 
‘พระพุทธรูปนวลำ้นต้ือ’ (จ  ำลอง) พระพุทธรูปสีทอง
ขนำดใหญ่ สร้ำงข้ึนดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศรำคมั น ้ ำหนกัถึง 69 ตนั ซ่ึงไดส้ร้ำงข้ึนแทนองคเ์ดิมท่ีจมลง
แม่น ้ำโขง สมยัรัชกำลท่ี 3 จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินเชียงรำย (64 กม.) 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 



18.00 น. น ำทำ่นออกเดินทำงถึงสนำมบินเชียงรำย 
19.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 137 
21.20 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  

 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

04-07 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

05-08 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

09-12 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

10-13 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

17-20 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

24-27 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

07-10 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

14-17 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

21-24 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

28-31 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

04-07 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

13-16 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

18-21 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

25-28 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

04-07 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

11-14 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

18-21 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

25-28 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

01-04 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

03-06 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

04-07 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

05-08 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 



จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคำ้ท่ีท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงรำย-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 500 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 8,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 24 ชัว่โมงท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ี

สะกดช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหวำ่ง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวสิัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 
● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพน่ท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 

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





