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ก าหนดการเดินทาง 
เทศกาลปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 

 
วันพฤหัสที่ 31 ธันวาคม 2563 (1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น้ าตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์(สูงสุดแดนสยาม) –              

พระมหาธาตุนภเมทนีดลนภพลภู มิสิ ริ  – วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ –                    
โหล่งฮิมคาว 

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
นกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 

06.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8300 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)  
07.15 น. น าท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘น้ าตกแม่ยะ’ น้ าตกขนาดใหญ่ที่สวยและ        

สูงที่สุดในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็นน้ าตกซ่ึงมีความสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของ
เมืองไทย ด้วยความสูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลั่นกันลงมาถึงประมาณ 30 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

 ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน  

 รถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



บ่าย หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่  “ดอยอินทนนท”์ (110 กม.)  ยอดเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.)  
น าท่านสู่  “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2 ,400 เมตร          
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและ ทะเลหมอกท่ีสวยงามอีกจุดหนึ่งของดอยอินทนนท์  

เดินทางสู่  ‘พระมหาธาตุ เจดีย์นภ เมทนี ดล ’ และ ‘พระมหาธาตุ เจดีย์นภพลภูมิ สิ ริ ’ ซึ่ งกองทัพอากาศสร้างขึ้ น                          
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ                  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียดฟ้านี้ได้
อย่างหมดจดงดงามยิ่ง  

เดินทางสู่  ‘วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง
อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายใน           
พระวิหารจตุรมุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดินทางสู่  อ.สันก าแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่
แบบสงบ เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงาน
เสื้อผ้า ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายใน
ชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ืนฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพ้ืนเมือง ที่ยังเป็นที่ ตั้งของร้านอาหารสุด
ชิลล์ Meena มีข้าวอีกด้วย 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ที่พักโรงแรมแบบ Gala Dinner หลังอาหารอิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...  
ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันศุกร์ที่ 01 มกราคม 2564 (2) เชียงใหม่ – ฮิโนกิแลนด์ – ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000 - ส้มสายน้ าผึ้ง – ฝาง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหาร  น าท่านเดินทางไปยัง “ฮิโนกิแลนด์” อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งที่อ าเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนรมิตพ้ืน ที่กว่าร้อยไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับ
ตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆอลังการทั้งปราสาททองเสา  โทริอินับร้อยต้น สระน้ าขนาดใหญ่ สวนเซ็นและรายล้อมด้วยอาคาร
สไตล์ญี่ปุ่นอีกหลายหลังจนเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 



บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นสู่  “ดอยอ่างขาง” แม้ความสูงของดอยนี้จะสูงเฉลี่ยเพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง                
1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ๆเป็นแอ่งกะทะ จึงท าให้ดอยนี้มีความหนาวเย็นกัน  แบบสั่นสะท้าน              
แม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่นี่จะลดลงต่ ากว่า 10 องศา จากนั้นทุกน าท่านเที่ยวชม “ไร่ชา2000” 
อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงาม เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปกับไร่ชาได้อย่างมีสไตล์  

น าท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง เพ่ือเช็ดอินเข้าท่ีพัก ระหว่างทาง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ ส้มสายน้ าผึ้ง คุณภาพดีที่และข้ึน
ชื่อของ อ.ฝาง ในส่วนของเอกลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ของส้มสายน้ าผึ้งคือ จะมีผิวสีเหลืองทอง  อร่ามสวย          
เมื่อสุกได้ที่ และเป็นส้มเปลือกร่อนที่มีเปลือกไม่หนามากสามารถแกะทานด้วยมือเปล่าได้ง่าย ทางด้านเอกลักษณ์
ภายในที่โดดเด่นคือ ชานหรือใย จะมีลักษณะนิ่มไม่หนาเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อ่ืน เนื้อแน่นน้ าเยอะ และที่ส าคัญคือ 
เอกลักษณ์ด้านรสชาติของ “ส้มสายน้ าผึ้ง” จะมีรสจัดจ้าน กลมกล่อม หวานน าอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่หวานจืด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Gumbie House หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันเสาร์ที่ 02 มกราคม 2564 (3) ฝาง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮี้  -

เชียงราย 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เดินทางสู่  “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย มีพ้ืนที่ปลูกชา ประมาณ 1,200 ไร่ บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วย

ไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้าย
ระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้
อย่างเต็มที่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้ืนที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ 
ซ้ ากัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัด
แต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ าอุดมด้วยไม้น้ าพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์ม        
ที่รวบรวมปาล์มไว้มากมายในพ้ืนที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 25 ไร่  

น าท่าน นมัสการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือ 
กระดูกไหปลาร้า ซึ่งน ามาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจ าปีกุน  



เดินทาง ไปต่อยัง “ดอยผาฮ้ี”  เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและ
กาแฟ ซึ่งถือได้ว่ากาแฟและชาของที่นี่เป็นของขึ้นชื่อที่ต้องมาลองให้ได้จากแหล่งต้นก าเนิดแบบนี้   จะเห็นได้ตั้งแต่
เดินเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ว่าเต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟและใบชาที่ชาวบ้านน ามาตากแห้งไว้รอน าไปคั่วอีกครั้ง  จึงจะ
สามารถเห็นที่หมู่บ้านผาฮ้ีแห่งนี้จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกัน    และให้ท่านได้มีเวลา ชิมกาแฟ
บ้านผาฮ้ี มีความพิเศษที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยของ “บ้านผาฮ้ี” นั่นก็คือความที่เป็นร้านกาแฟบ้านๆ 
ธรรมดาๆ แต่มีวิวระดับหลักล้านอยู่เบื้องหน้าท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก : โรงแรม นาค นคาร ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันอาทิตย์ท่ี 03 มกราคม 2564 (4)  เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น – เดินทางกลับ 
04.30 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว 

ในอ าเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับทิวทัศน์ของภูเขา
สลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่าน ไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่ง          
ของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว 
มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนท าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หลังอาหาร มีเวลาให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ บริเวณ “ผาตั้ง” อาทิเช่น ผาบ่อง ประตูสยามอัน

เปรียบเสมือนประตูจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและสายน้ าโขงที่พาดผ่านเป็นเส้นยาว
ผ่านแนวป่าอย่างชัดเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ – ป่าหินยูนนาน – ช่องผาขาด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย   
น าท่าน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ก าลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง

ศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเกิดจากการ
สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ที่ครั้งหนึ่งตนได้รับ
โอกาสเข้าไปเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่อง
เสือเต้น จึงได้น าวิชาที่ได้ร่ าเรียนมารังสรรค์ความงดงามให้เกิดข้ึนที่วัดแห่งนี้  

ชม  ‘วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย             
ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวง
มีงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและ          
จิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8727 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง              
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ขอ ง           
หมู่คณะเป็นส าคัญ  



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ราคาท่านละ 
พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักท่านเดียว 
เพ่ิมท่านละ 

เทศกาลปีใหม่ 
วันที่ 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2564 

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

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพักกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ1 ใบ                
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ   

3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

7. ค่าอาหารมื้อค่ า แบบ Gala Dinner  คืนวันที่ 31 ธ.ค. 2563  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 8,000 บาทต่อท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน (ท่ีสะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า  

2. กรณีที่มีการจองต่ ากว่า 8 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
ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● 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 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 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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