
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 2564  
 

วนัพฤหัสที่ 31 ธันวำคม 2563 (1)  บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วดัเจดย์ีหลวง    
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน

ด อ น เมื อ ง  อ า ค า ร ผู ้ โ ด ย ส า ร ข าอ อ ก
ภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์
พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและ
บตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

06.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน
นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8300 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  

07.15 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้น
น าท่านเดินทางโดยรถตู้สู่  "ม่อนแจ่ม" (38 
กม.) พื้นท่ีบนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนอง
ห อ ย  สู ง ป ร ะ ม าณ  1 ,3 5 0  เม ต ร จ า ก
ระดบัน ้ าทะเล เดิมบริเวณน้ีชาวบา้น เรียกว่า
ก่ิวเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้
ถางและปลูกผิ่น จนในท้ายท่ีสุดโครงการ
หลวงมาขอซ้ือพื้นท่ีเขา้โครงการหลวงหนอง
หอย และพฒันามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
เชียงใหม่ ชมวิวทิวทัศน์  ‘ม่อนอิงดาว’ ชม
แนวเทือกเขาสลับกันไปไกลสุดลูกตา สูด
อากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลง
พืชผกัและผลไมเ้มืองหนาว ท่ีปลูกหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านข้ึนสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นท่ีตั้ งของ 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.1927 มีบนัไดนาคทอดยาวข้ึน
ไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจดีย ์ทรงมอญ ท่ีใต้ฐานพระเจดียมี์พระบรมสารีริกธาตุ 
สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุดอยค า’ (7 กม.)  วดัท่ีมีความส าคญัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่ 1,300 ปี สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทั้ง 2 
เป็นผูส้ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ สักการะ ‘หลวงพ่อ
ทนัใจ’ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชสมยัพญากือนา เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ท่ีพกัโรงแรมแบบ Gala Dinner   
 หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดำว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัศุกร์ที ่01 มกรำคม 2564 (2) อุทยำนแห่งชำตดิอยอนิทนนท์ – กิว่แม่ปำน   

   วดัพระธำตุศรีจอมทองฯ –หมู่บ้ำนถวำย   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 จากนั้นเดินทางข้ึนสู่ “ดอยอินทนนท์” (110 

กม.)  ยอดเขาท่ี สูงท่ี สุดในประเทศไทย 
(2,565 ม.) น าท่านสู่ “ก่ิวแม่ปาน” เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่ง
ป่ าดิบ เขาระดับ สู ง  เส้ นทาง เดิน ศึกษ า
ธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบ
ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ท่ีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอิน
ทนนท ์จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์
นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพล
ภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างข้ึนน้อมเกลา้
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูง
เสียดฟ้าน้ีไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิง่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย หลงัอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) (40 กม.)  สักการะพระ
บรมธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ปัจจุบนัถูก
บรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวิหารจตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ "หมู่บา้นถวาย" (46 กม.)  หมู่บา้น 
OTOP ตน้แบบของประเทศไทยกบัความมีช่ือเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไมแ้กะสลกั และเป็นศูนยร์วมของ
สินคา้หตัถกรรมทุกแขนงทัว่ประเทศ เป็นหมู่บา้นหตัถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จุดรวมความหลากหลาย
ของงานหัตถศิลป์ท่ีโดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้ , งานเดินเส้น – แต่งลาย , งานลงรัก – ปิดทอง , แอนติค , 
เคร่ืองเงิน , เคร่ืองเขิน , ผา้ทอ , เคร่ืองจกัรสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ จากนั้นเดินทางเขา้สู่ จ.เชียงใหม่ (15 
กม.)   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดำว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (3) บ้ำนแม่ก ำปอง – บ่อน ำ้ร้อนแม่ขะจำน – เชียงรำย – วดัร่องขุ่น 

   วดัร่องเสือเต้น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  เดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้น

เล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใช้ชีวิตอยู่กนัอย่าง
เรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศ
เป็นท่ีดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตร
จากระดบัน ้ าทะเล ท าให้ท่ีน่ีมีอากาศเยน็และ
ช้ืนตลอดทั้ งปี และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหล
ผ่านกลางห มู่ บ้ านส ร้างความ ชุ่ม ช้ืนแ ก่
ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ท่ีมี
วิห ารเป็ นไม้ทั้ งห ลัง  หน้ าจั่วหลังคาว ัด
แกะสลกัจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบล้านนา 
และยงัมีพระอุโบสถท่ีตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ีเขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นท่ีท า



เม่ียง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาท่ีชาวบา้นเอาใบมาท าเป็นผลิตภณัฑ์พื้นบา้นอยา่งหมอนใบชา
ส าหรับจ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้าตก หรือสัมผสัวิถีชีวติชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟชม
บรรยากาศของธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั เดินทางสู่ ‘น ้าพุร้อนแม่ขะจาน’ บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุด
ในไทย  (58 กม.) ภายในมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติ ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั และของท่ีระลึกมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.เชียงราย  (104 กม.) ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ท่ีออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชัยโฆษิต

พิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้น
ลดหลัน่กนัไป หน้าบนัประดบั ดว้ยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะท่ีงดงาม ผสานวฒันะ ธรรมลา้นนา อย่าง
กลมกลืน ทั้งลวดลายปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรรรมฝาผนงัขนาดใหญ่ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ สมควรแก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เวลา น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่อง

เสือเตน้” วดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นร่อง
เสือเต้น ก าลังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง
ศรัทธาท่ีได้รับความนิยมและถูกพูดถึงใน
เร่ื อ งข อ ง เอ ก ลั ก ษ ณ์ ค วาม งด งามท าง
สถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดย
ศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ 
สล่านก ศิลปินท้องถ่ินชาวเชียงราย ท่ีคร้ัง
หน่ึงตนได้รับโอกาส เข้าไปเป็นลูกศิษย ์
อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้าง
วดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวหิารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาท่ีไดร้ ่ าเรียนมารังสรรคค์วามงดงามให้เกิดข้ึนท่ี
วดัแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม นำค นคำร ระดบั 4 ดำว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (4)  ดอยแม่สลอง – ไร่ชำ – สำมเหลีย่มทองค ำ – เดนิทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สล

อง’ (70 กม.) ท่ีมีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกอง
พล 93 อาศัยมานานหลายสิบปี  ปัจจุบัน
ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มี ช่ือว่า 
หมู่บ้านสันติคีรี ตั้ งอยู่ท่ีความสูงจาก 1,200 
เมตรจากระดับน ้ าทะเล น าท่ านสักการะ 
‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหา
สันติคีรี’ ตั้งอยูบ่นยอดสูงสุดท่ีระดบัความสูง 
1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์
สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ท่ีถูกออกแบบ
ก่อส ร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมจีน สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์
ระลึกถึงประวติัศาสตร์วา่ท่ี บา้นสันติคีรี เป็น
หมู่บา้นของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้น
ชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และ
ศึกษาวธีิการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นท่ีท่ี
มี ก ารป ลูกชาท่ี ดี ท่ี สุ ดของประ เทศ  ชม
บรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ี
เรียงรายกนัเป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) หลงัอาหารเดินทางสู่จุดชมววิ ‘สามเหล่ียมทองค า’ เป็นบริเวณท่ีแม่น ้ า

โขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า 
จากนั้น น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านต้ือ’ (จ  าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนด้วยทอง
สัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศราคมั น ้ าหนกัถึง 69 
ตนั ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนแทนองคเ์ดิมท่ีจมลงแม่น ้ า
โขง สมัยรัชกาลท่ี 3 จากนั้ นน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบินเชียงราย (64 กม.) 

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย

เท่ียวบินท่ี DD 8727 (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

อตัรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

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

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 2564 

18,900 18,900 18,700 18,400 7,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

7. ค่าอาหารม้ือค ่า แบบ Gala Dinner  คืนวนัท่ี 31 ธ.ค. 2563  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 



เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

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



