
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง : วนัหยดุยาว 2563 ( พ.ย. 63 - ก.พ. 64 ) 

** การนัตีออก 8 ท่านข้ึนไป ** 



วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – แวะถา่ยรูป COFFEE IN LOVE ปาย  

                ขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตยต์กดิน – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน   
 

 

03.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  

05.10 น. เดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่ โดยเทีย่วบนิ FD 3416 ( แอร์เอเชีย ) 

06.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่                   

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ) 

******************************************************************** 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร ์( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1) 

06.05 น. เดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่ โดยเทีย่วบนิ DD8300 ( นกแอร์) 

07.15 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่  หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้ นน าท่านเดินท างสู่                         

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ) 
   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ( 2 ) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถด่ืมด ่ากับ

บรรยากาศวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป  

ใครมาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ ร้านกาแฟแห่งน้ี จนกลายเป็นจุดนัดพบที่

นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเกบ็ภาพประทบัใจกนัทุกปี เพราะที่น่ีมีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุ

เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จ านวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้  สามารถมองเห็นภูมิ

ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน 

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลั งด้านทิศ

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถา้ไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนีย่ 

ถือวา่ยงัมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน”จากนั้นน าท่าน ชมพระอาทิตยต์กดิน ช่วงนี้ สามารถเกบ็แสง

เยน็พร้อมกับเหน็ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ

อาทติย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร ( 3 ) 

 

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเลก็ๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 

2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองค า และโซนขายสินค้าทั่วไป 

จุดเด่นของถนนคนเดินนี้ คือสินค้าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง

ฝั่งวัด กจ็ะคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองน าของมาวางขายมีทั้งอาหารพ้ืนเมือง

(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค ่าคืนท่านจะได้เหน็

ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองค า ที่สวยงามมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

( หมายเหตุ : ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจะเร่ิมเปิดตั้งแต่ 15 ตุลาคม 63 – 15 มี.ค 64   

หากมีการเปลีย่นแปลงการเปิดปิดตลาดก่อนก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถก าหนดได ้)  

 

โรงแรมทีพ่กั : อิมพีเรียลภูแกว้ หรือ โรงแรม บทูีพรีเมียร ์แม่ฮ่องสอน ระดบั 4 ดาว   
 



วนัที่สอง ตกับาตรพระสงฆท่ี์สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเชา้ - วดัจองค า  

                ชมหมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า - ปางอุง๋ - หมู่บา้นรกัไทย 
 

 

05.00 น. จากน้ันน าท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผที่ย่าวทีส่ดุใน

ประเทศไทย โดยมีความกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้ น

ด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพ้ืนด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภสู

มะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านล าน า้แม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร

ออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็น

ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเรจ็ สะพานแห่งนี้ จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค าอธิษฐาน

ส าเรจ็ (พระสงฆ์จะบณิฑบาตบนสะพานทุกเชา้เวลา 6.30  -7.30 น.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไปเดินชม “ตลาดเชา้แม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของ

ชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ

โบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดกจ็ะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยัง

ไม่ได้ลองทานอาหารแบบชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเชา้ตาม

อัธยาศัยเพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน   

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วดัจองค า”เป็นวัดที่ถูกสร้างข้ึนเป็นแห่งแรก

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้

เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กบัวัดจองค ามีวัดอกีแห่งหนึ่ง  ที่สร้างข้ึนไว้อยู่



เคียงคู่กัน ได้แก่ “วดัจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่

ภายในเขตก าแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดกจ็ะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่

ทางด้านขวามือ และ “วัดจองค า” อยู่ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บา้น

กระเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า” ต้ังอยู่ที่ต าบลผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 

กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มร่ืน ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วย

ต้นไม้และฝายทดน า้ที่มีน า้ล้นหลายฝาย เพ่ือชมวิถีชีวิตของกระเหร่ียงคอยาว เลือกซ้ือของที่

ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซ่ึงมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของ

กะเหร่ียงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ( 4 ) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีช่ือเรียกเตม็ๆว่า โครงการพระราชด าริปางตอง 2 

(ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง

สลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่ เป็นไฮไลท์จนถูก

ขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” 

อ่างเกบ็น า้หรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบ

ไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้

เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอย

อยู่เร่ียผืนน ้า มีหงส์ขาวและหงส์ด าเป็นฉาก

หลัง อากาศเย็นสบาย จากนั้นเดินทางไป 

“บา้นรกัไทย”ที่น่ีเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน

ที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรม

แบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่

เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน 

มีบ้านเรือนที่ท  าจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่

ขึ้ นช่ือของหมู่บ้านนี้ จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง 

ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณน้ีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ปี สามารถปลูกชาและพืช

เมืองหนาวไดดี้ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรม

ถัดจากปางอุ๋ง เน่ืองจากสองที่น้ีไม่ไกลจากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะ

มองเหน็หมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกบัที่ปางอุง๋ 

 

 

 

 

 

 



เยน็  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ( 5 ) 

 

โรงแรมทีพ่กั : อิมพีเรียลภูแกว้ หรือ โรงแรม บทูีพรีเมียร ์แม่ฮ่องสอน ระดบั 4 ดาว   
 

 

วนัที่สาม น ้าตกผาเสือ่ - ถ ้าปลา - ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
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ทางไป “น ้ าตกผาเสือ่” เป็นน า้ตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน า้ไหลตลอดทั้งปี ต้นทางน า้ตก

มาจากแม่น า้สะงา ไหลลงมาเป็นม่านน า้ขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน า้ด้านล่างแต่กระแสน า้ไม่นิ่งไม่

เหมาะกับการลงเล่นน า้  น า้ตกผาเสื่อแห่งนี้ เราจึงสามารถพบฝงูปลาว่ายเวียนไป เพ่ิมความมี

ชีวิตชีวาให้กับน า้ตกผาเสื่อแห่งนี้   จากนั้นน าท่านไป “ถ ้ าปลา” ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะ

เป็นแอ่งน า้ขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน า้มีน า้ไหลออก

จากถ า้ใต้ภเูขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆ เนือ่งจากว่าภายในถ า้มีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึง่ ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจ านวนมาก

ทีม่าอยู่อาศัยในถ า้ ปลาตวัโตๆ ทีอ่าศัยอยู่ในถ า้ปลา จ านวนมากนัน้คือ ปลามุง ปลาคงั หรือ

ปลาพลวง เป็นปลามีเกลด็ขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกบัปลาคารฟ์ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจ านวน

มาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าท าอันตราย เนื่ องจากมีความเช่ือว่าเป็นปลาเจ้า หากใครน าไป

รับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ ้าปลาได้รับการปรับปรุง เป็น

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งน้ีจากนั้น

น าท่านไปแวะซ้ือของฝาก ของที่ระลึก  
 

 

11.00น. จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 

13.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (7) 
 

14.30น. จากนั้นเดินทางสู่ สนามบนิเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท)ี  

                 ก่อนกลับบ้านพาทุกท่าน “แวะซ้ือของฝาก” อสิระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก อาท ิแคปหมู  

น า้พริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมลด็กาแฟ ฯลฯ 

 
 

 



20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

22.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428  (สายการบนิแอรเ์อเซีย) 
 

23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************* 

19.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

21.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD8325  (สายการบนินกแอร)์ 
 

22.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

----------------------------- 

 

** เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

อตัราค่าบริการ :  
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  พกัเดีย่วเพิม่ สายการบนิ 

วนัท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 63 9,999 1,500 แอรเ์อเชีย ( FD ) 

วนัท่ี 05 – 07 ธนัวาคม 63 ( วนัพ่อ ) 12,900 1,500 แอรเ์อเชีย ( FD ) 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 (ปีใหม่) 13,500 1,500 แอรเ์อเชีย ( FD ) 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 (ปีใหม่) 13,900 1,500 นกแอร ์( DD ) 

วนัท่ี 26 – 28 ก.พ. 64 (วนัมาฆบูชา) 11,900 1,500 นกแอร ์( DD ) 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้** 

 

 

 

 



 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั  

 น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ( FD 15 ก.ก. / DD 20 ก.ก. ) 

 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน 

 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าทิปไกด ์( ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่า

มัดจ ารถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยดึเงินค่าทวัร ์100% ( เนือ่งจากทุกอยา่งมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

 

 
 



การช าระเงิน 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกท

ริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

    

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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