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รหัสโปรแกรม : 21215 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุครั้งที่สอบถาม) 
 

ปาย ปะล่ะ 3 วัน 2 คืน 
“ปาย” หนาวน้ีต้องไปเชค็อิน ชมทะเลหมอก ดวิูวภเูขา สมัผสัวฒันธรรม

จีนยนูนาน 
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ปาย ปะล่ะ 3 วัน 2 คืน 
“ปาย” หนาวน้ีต้องไปเชค็อิน ชมทะเลหมอก ดวิูวภเูขา สมัผสัวฒันธรรม

จีนยนูนาน 
เมืองเลก็ๆท่ีน่าอยู่ไม่วา่จะยคุสมยัไหน “ปาย” กย็งัเป็นจดุหมายปลายทางของทุกเพศวยั  

เมืองท่ีผสมผสานความเป็นธรรมชาติแบบสโลวไลฟ์ ความทนัสมยั ความเก๋ไก๋วินเทจ เข้าด้วยกนั
อย่างลงตวั 

 
 
 

 

วันแรก จ. เชียงใหม่ – อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – หมูบ่้านจีนยูนนานสันติชล – วัดน้ำฮู - ร้านกาแฟเข้าท่า 
 

เช้า  เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับคณะ ที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ 
 ออกเดินทางสู ่อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชนจีนยูนนาน 

 
บ่าย  หมู่บ้านจีนยูนนานสันติชล เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย 

ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานที่ถูกพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมไว้ และยังแต่งกายแบบชาวเขาอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานจะเห็น
บ้านดินตั้งเรียงรายจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีชิงช้าขนาดใหญ่ให้ทดสอบความหวาดเสียว มีดอกไม้ตามฤดูให้
ถ่ายรูป นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารจีนยูนนาน หรือจะแวะชิมชาที่ร้านขายชา ร้านจำหน่ายของที่ระลึก มีลานสนาม
หญ้า สระน้ำ และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 
วัดน้ำฮู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของปายและอยู่คู่เมืองปายมายาวนาน ถึงแม้จะไม่ปรากฏบันทึกการสร้างชัดเจน แต่
เชื่อกันว่าน่าจะสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จ
ไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนพระองค์ แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนม์ที่พม่านั่นเอง และบรรจุเส้นพระเกศาไว้ในพระเจดีย์
สีทองที่อยู่หลังวิหารของวัดน้ำฮูแห่งนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะ
ล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ อัศจรรย์แห่งพระอุ่นเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายและนักท่องเที่ยว
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ทุกคนต้องแวะกราบสักการะ หากสังเกตจะเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นโพรง พระโมฬีถอดได้ และในโพรงนั้นมี
น้ำขังอยู่เต็มตลอดเวลา 

 
 

ร้านกาแฟเข้าท่า ร้านเล็กๆ ในเมืองปายสไตล์วินเทจ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และของเก่าสะสมที่มีคลาสสิกหาดูได้
ยากในปัจจุบัน ที่นีมีโรงคั่วกาแฟเองและมีจำหน่ายกาแฟภายใต้ชื่อแบรนด์ “กาแฟเข้าท่า” เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ
กาแฟ และชอบการถ่ายรูปเก๋ๆ บรรยากาศสบายๆ จิบกาแฟนั่งชิวชิว (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เช็คอินที่พักปาย 2 คืนที่ บุระลำปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

 
 

วันที่สอง  ชมทะเลหมอกหยุนไหล – ปายแคนยอน – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – โป่งน้ำร้อนท่าปาย – 

สะพานบุญโขกู้โส่ - วัดศรีดอนชัย – วัดพระธาตุแม่เย็น - Romance Farm – ถนนคนเดินปาย 
 

 

 
05.30 น.  พาท่านเดินทางสู่ จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล อกีหนึ่งแลนด์มาร์กในปายที่ไม่ควรพลาด สถานที่สุดโรแมนตกิ 
หนึ่งใน 

100 สถานทีบ่อกรกั และ 20 สถานทีข่อแต่งงาน จุดชมทะเลหมอกบนยอดดอยแบบ 360 องศา ในยามเชา้นั ่งชม
พระอาทติยข์ึน้ สูดอากาศบรสิุทธิ ์บนจุดชมววิหยุนไหลมศีาลาชมววิเป็นลานกวา้งๆ มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น 
รา้นชากาแฟ หอ้งน ้า และทีพ่กั พรอ้มบรกิารนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาชมพระอาทติย์ขึ้นยามเช้า ท่านใดมโีอกาส
พาคนรกัไปยงัสถานทีสุ่ดโรแมนตกิแห่งนี้แลว้ ตอ้งเขยีนชื่อตนเองและคนรกัลงบนป้ายรูปหวัใจ แลว้น าไปแขวนบน
ตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจนี แปลว่าโชคลาภ หรอื ความยัง่ยนื สือ่ถงึความรกัทีม่ ัน่คงยัง่ยนืตลอดไป 

07.30  พาท่านกลับท่ีพัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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09.00   กองแลน หรือปายแคนยอน แนวดินที่ตั้งเป็นเหมือนแกรนแคนย่อน หรือแพะเมืองผี มีลักษณะเป็นผืนดินที่ถูกกัด
เซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง ต้องเดินเท้าไปตามสันต่างๆ ที่แคบและเป็นเหว แต่หากเดิน
จนถึงจุดชมวิวใครๆก็บอกว่าหายเหนื่อย ใครที่ชื่นชอบถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ชอบทดสอบความกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด 
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมในการชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นของหมู่นักท่องเที่ยว 
สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย) สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ขณะที่ญี่ปุ่น
มาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพลำเลียงเสบียงและอาวุธจากเชียงใหม่  ผ่าน
อำเภอปายไปยังประเทศพม่า มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว  จังหวัดกาญจนบุรี ในอดีตสะพานนี้เป็น
สะพายไม้ ปัจจุบันมีสร้างสะพานปูนไว้อยู่ข้างกันเพื่อใช้ในการสัญจรไปมา แต่สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ก็ยัง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวอำเภอปาย 
โป่งน้ำร้อนท่าปาย เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยป่าไม้สัก ลำธารและอากาศเย็นรอบๆ เป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โป่งน้ำร้อนมีบ่อที่สามารถลงแช่ทั้งตัวได้ และบางช่วงเป็นแอ่งเล็กสำหรับนั่งแช่
เท้าการอาบน้ำแร่ในโป่งน้ำร้อนท่าปายเป็นการอาบน้ำแร่ในบ่อแช่แบบธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งยังคงสภาพ
เดิมไว้ นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังมีร้านสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ขนม และไข่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไปต้มในบางบ่อซึ่ง
มีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส  
***การแช่ตัวในน้ำแร่ร้อนนั้น ไม่ควรเกินคร้ังละ 10-15 นาที ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน (ที่มีอาการชาส่วนปลาย) หรือความ
ดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าก่อนแช่น้ำแร่ร้อน ควรเตรียมเสื้อผ้าไปสำหรับผลัดเปลี่ยนด้วย*** 

เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 
 

บ่าย สะพานบุญโขกู้โส่ สะพานไม้ไผ่แห่งศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแพมบก อำเภอปาย สะพานทำมาจากไม้ไผ่ที่นำมาสาน
กันเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร และมีความกว้างประมาณ 1.80 เมตร ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าว โดยมี
ฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองปาย ความมีเสน่ห์ของสะพานบุญแห่งนี้ คือเกิด
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มาจากความศรัทธาของชาวบ้านและพระสงค์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานนี้ขึ้นมา เดินถ่ายรูปเหนื่อยแล้วอย่าลืม
แวะชิมกาแฟ เป็นร้านกาแฟที่ตกแต่งน่ารักๆ สไตล์ธรรมชาติ ซึมซับบรรายากาศที่เงียบสงบของหมู่บ้านแพมบก 
เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ ใกล้ๆกัน มีร้านค้าชนเผ่าสามารถซื้อเป็นของท่ีระลึกหรือเป็นของฝากได้ 
วัดพระธาตุแม่เย็น วัดเก่าแก่คู่เมืองปาย ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่าแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัย
ใด นักท่องเที่ยวนิยมเดินขึ้นบรรไดมาสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปาย
ได้ทั่วทั้งบ้านเรือนและทุ่งนา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามโดยมีเทือกดอยจิกจ้องเป็นฉากหลัง  
“วัดศรีดอนชัย” เป็นวัดแห่งแรกในอำเภอปาย ที่มีอายุราว ๆ 600 กว่าปี มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ภายในมี
จิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์หรือพระสิงห์ปาย พระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อทอง
สำริดปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน สิงห์ยุคแรกมีอายุประมาณ 700-800 ปี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชา
ของชาวบ้านอย่างมาก โดยใน พ.ศ. 2124 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงนำทหารมาฝึกที่เมืองปาย และได้เสด็จ
มาทรงสักการะพระสิงห์องค์นี้ด้วย อีกทั้งในช่วงวันสงกรานต์ทางวัดจะอัญเชิญพระสิงห์ปายออกมาให้ชาวบ้านได้สรง
น้ำและสักการะเป็นประจำทุกปี 

  
 

Romance Another story in Pai ฟาร์มและที่พักรีสอร์ทในเมืองปาย สถานที่พักผ่อนสไตล์ยุโรปคันทรี่ล้อมรอบ
ด้วยภูเขาให้บรรยากาศเหมือนเป็นชาวไร่ ที่นี่มีมุมให้เก็บภาพความประทับใจหลายจุด มีกิจกรรมให้อาหารแกะ หรือ
วัว ชมคอกม้า มีร้านคาเฟ่ ขนมโฮมเมดทำสดใหม่ทุกวันไว้คอยให้บริการ บรรยากาศในฟาร์มจะเปลี่ยนไปตามแต่ละ
ฤดู  ฤดูร้อนเดือนเมษา-พฤษภา จะเห็นความเขียวของต้นหญ้าเลี้ยงสัตว์รวมถึงดอกไม้จากต้นกัลปพฤกษ์ออกดอกสี
ชมพูทั้งต้น ฤดูฝนเดือนมิถุนา-ตุลาคม จะเห็นสีเขียวของต้นข้าวจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกา อากาศในช่วงฤดู
ฝนมีทั้งกลิ่นของดินและกลิ่นของฝน มีหมอกลอยอยู่เหนือทิวเขา และในฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงปลายมีนา 
จะได้เห็นทุ่งดอกไม้ในฟาร์ม 

เย็น  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินปาย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง และลิ้มลองอาหารพื้นเมือง 
ถนนคนเดินปาย ตั้งอยู่บนถนนรังสิยานนท์ ถนนเส้นนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงดึกเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว
ทั้งทั้งชาวไทยและชาวต่าง ถนนเส้นนี้เป็นที่นำเสนองานฝีมือที่มีเอกลักษณ์เครื่องเขินและเสื้อผ้าทำมือส่งตรงจาก
หมู่บ้านบนพื้นที่สูงและอาหารพื้นเมืองต้นตำรับให้ลองเลือกชิม นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกซื้อโปสการ์ดแล้วส่ง
ตรงบ้านหรือส่งถึงใครสักคนหนึ่ง งานเขียนและงานศิลปะไว้เป็นของท่ีระลึกหรือของฝาก 

 ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางเข้าโรงแรมท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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วันที่สาม  Love Strawberry - ห้วยน้ำดัง – Coffee We หรือบ้านแม่มด คาเฟ่ - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพัก  

 
  

  เลิฟ สตรอเบอร์รี่ ปาย ไร่สตอเบอร์รี่เล็กๆ สัมผัสกับบรรยากาศของไร่สตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ ท่ามกลางธรรมชาติ 
มีมุมถ่ายรูปกับสตรอเบอร์รี่ยักษ์ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่  หรือจะนั่งจิบกาแฟชมวิวสวย และสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตรอเบอร์รี่เป็นของฝาก ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก อาทิเช่น เครื่องเล่น Giant 
Swing, Zip Line และ เก็บสตอเบอร์รี่ เป็นต้น (ช่วงเวลาที่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่ได้ขึ ้นอยู่กับทางฟาร์มเป็นผู้
กำหนด) 

   

 ห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) จุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนได้รับการโหวตให้เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ฤดูหนาวที่กำลังจะเบ่งบานรอให้ท่านถ่ายรูป พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย Coffee We Witch's House บ้านแม่มด คาเฟ่ จุดแวะพักระหว่างทาง ร้านกาแฟที่ตั ้งอยู่ระหว่างทางจาก

เชียงใหม่-ปาย แม่ฮ่องสอน จุดสังเกตุจะเห็นหลักกิโลเมตรจำลองสีเหลืองตั้งเด่นสะดุดตา บรรยากาศในร้านถูกประดับ
ตกแต่งไปด้วยหุ่นแม่มดทั่วทั้งร้านเสมือนหลงเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งเวทมนตร์ของแม่มด เหมาะสำหรับพักรถหรือว่า
พักคนขับรถ แวะจิบชากาแฟแก้ง่วงแก้เหนื่อยได้เป็นอย่างดี  

 ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่  
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...... น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานีรถไฟ  โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความ
ประทับใจ 

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

 

 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถา่ยรูป, เสื้อกันหนาว, อุปกรณ์กันแดด หมวก แวน่ตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยา

ประจำตัว 
ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้า 2-3 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 4-5 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  

ลูกค้า 6-8 ท่าน 

ราคาท่านละ (บาท)  
พักเดี่ยว เพิ่ม 

9,888.- 6,888.- 5,888.- 2,000.- 

เดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว 11-13, 25-27, 29-31ธันวา63,  
30ธันวา-01มกรา64, 01-03 มกราคม64 3,000.- 

+เพ่ิม 1,000.- (จากราคาขาย) 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
2. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าเขา้สถานทีท่่องเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 
5. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท า
รา้ย) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเช่าจกัรยาน ค่ากจิกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ Vat 7%   
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัที่เดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิต่อ (เบอรม์อืถอื/ไลน์
ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล ์หรอื ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 
3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าได้ท าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเข้า
ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ การช าระไม่
ครบ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัร์และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงื่อนไข
การยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
แพคเกจ็ราคาพเิศษ ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เลื่อนวนัเดนิทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มกีารคนืเงนิค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซึง่บรษิทัฯ 
และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีสุ่ด 
2. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ   
สูญหายในทรพัย์สนิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกดิขึ้นทางตรงหรอื
ทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
ผูจ้ดัก ากบั  
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4. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่าย ไปแลว้ 
เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผู้จดัเหน็ว่าผู้เดนิทางประพฤตตินที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้
เดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 
(ตวัแทน) ทางผู้จดัอาจใช้มาตรการตามที่เหน็สมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการ
ยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 
 
 

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

