
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

 

วนัแรก(1)       เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล   
06.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์สำย

กำรบินไทย(เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทำงสู่จ.เชียงใหม่ โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 102 
09.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน จ.เชียงใหม่ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูสู่้ ‘อุทยำนแห่งชำติออบหลวง’ (106 กม.) ชมช่องแคบ

เขำขำดท่ีมีหนำ้ผำหินขนำบล ำน ้ำแม่แจ่ม ท ำใหเ้กิด
หุบเขำผำลึก โดยควำมลึกของหน้ำผำว ัดจำก
สะพำนออบหลวงถึงระดับน ้ ำปกติประมำณ 32 
เมตรควำมงำมท่ีธรรมชำติสร้ำงสรรค์ไว้อย่ำง
สวยงำมเบ้ืองล่ำงเป็นแม่น ้ ำท่ีไหลคดเค้ียวผำ่นช่อง
เขำขำด  ซ่ึ งช่องเขำน้ี มีลักษณะเป็นผำสู งชัน  
จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘สถำนีทดลองปลูกพนัธ์ุไม้บ่อ
แกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พื้นท่ีทดลอง
ปลูกสนภูเขำชนิดต่ำง ๆ ท่ีกรมอุทยำนแห่งชำติฯ 
น ำพัน ธ์ุมำจำกต่ำงประเทศ เช่น  ออส เตรเลีย 
แอฟริกำใต้ และไต้หวนั เพื่อทดลองหำพันธ์ุท่ี
เหมำะสมมำเป็นไม้เบิกน ำ เพื่อปลูกบนป่ำเส่ือม
โทรมบนดอยทำงภำคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่ำ
สนท่ีเรียงรำย เป็นทิวแถวทอดยำวในม่ำนหมอกปกคลุมรับกบัแสงอำทิตยบ์ำงๆ ท่ีสองมำเกิดเป็นภำพโรแมนติก
น่ำประทบัใจ จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  
บ่ำย หลงัอำหำรเดินทำงสู่ ‘วนอุทยำนถ ้ำแกว้โกมล’ (42 กม.) ชมถ ้ำท่ีมีผลึกแร่แคลไซคท่ี์มีลกัษณะคลำ้ยเกล็ดหิมะ  ท่ีมี

ควำมใสกำวบริสุทธ์ิดูคลำ้ยเกล็ดน ้ำแขง็เกำะทั้งบริเวณผนงัถ ้ำ จดัวำ่เป็นถ ้ำท่ีงดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย อีก
ทั้งยงัเป็นหน่ึงในถ ้ำผลึกแร่แคลไซตท่ี์คน้พบเพียง 3 แห่งทัว่โลก คือพบท่ี จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย  

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



ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน // หลังอำหำร อิสระให้ท่ำนเดินเล่นท่ีถนนคนเดิน ชำวเขำและ
ชำวบำ้นในอ ำเภอปำยน ำสินคำ้มำขำยให้กบันกัท่องเท่ียวไม่ว่ำจะเป็น เส้ือผำ้ รูปภำพ โปสกำร์ด ตลอดจนถึง
ร้ำนอำหำรและร้ำนคำ้มำกมำย  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ภูโคลน – ถ ำ้ปลำ – สะพำนซูตองเป้ - กะเหร่ียงคอยำว 

‘บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ – พระธำตุดอยกองมู 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอำหำร เดินทำงสู่ ‘ปำงอุ๋ง’ (43 กม.) อดีตเขำหวัโลน้ และป่ำเส่ือมโทรม ท่ีมีกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำ และปลูกป่ำข้ึน 

ร ว ม ถึ งส ร้ ำ ง  “อ่ ำ ง เก็ บ น ้ ำ ป ำ งต อ ง 
(ปำงอุ๋ง)”ข้ึนตำมแนวพระรำชด ำริของใน
หลวงรัชกำลท่ี 9 จนท ำให้ทศันียภำพท่ีเป็น
เอกลกัษณ์สวยงำมและมีอำกำศท่ีเยน็ตลอด
ทั้งปี ชมทิวทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปด้วยทิวสน
เรียงรำย แสงอำทิตยอ่์อนๆ และสำยหมอก
ท่ีลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ ำสวยงำมน่ ำ
ประทบัใจ จำกนั้นแวะ ‘บำ้นรักไทย’ (12 
กม.) หมู่บำ้นชำวจีนยนูนำนอดีต ทหำรจีน
คณะชำติ “ก๊กมินตัง๊” (กองพล 93) อยู่สูง
จำกระดบัน ้ ำทะเล กว่ำ 1,776 เมตร ท ำให้
พื้นท่ี เหมำะสมอยำ่งยิง่กบักำรปลูกชำพนัธ์ุ
ดี และพืชเมืองหนำว ทิวทศัน์ของ หมู่บำ้น
โอบล้อมไปด้วยทิวเขำ แมกไม้ท่ี  อุดม
สมบูรณ์   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถ่ิน 

บ่ำย เดินทำงไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่ง
น ้ ำแร่และโคลนธรรมชำติท่ีมำจำกสำย
น ้ ำแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไปด้วย แร่ธำตุ ท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภำพและผิวพรรณของ
มนุษย ์มีเวลำให้ท่ำนได้ทดลองสปำพอก
ผิวหน้ำด้วยโคลนธรรมชำติตำมอธัยำศยั 
*** (ค่ำสปำโคลนไม่รวมในรำคำทวัร์) เดินทำงสู่ ‘อุทยำนแห่งชำติ ถ ้ ำปลำ – น ้ ำตกผำเส่ือ’ (6 กม.) ภำยในถ ้ ำมี
น ้ ำไหลออกจำกถ ้ ำใตภู้เขำอยูต่ลอดเวลำ และมีบรรดำฝูงปลำ ปลำมุง ปลำคงั หรือ ปลำพลวง จ ำนวนมำกมำอยู่
อำศยัในถ ้ ำแห่งน้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทศัน์ของสภำพป่ำ หน้ำผำเขำหินปูนอนัเป็นธรรมชำติท่ีสวยงำมมำก 



จำกนั้นแวะชม ‘สะพำนซูตองเป้’ (10 กม.) 
สะพำนท่ีเกิดจำก ควำมศรัทธำและกำรร่วม
แรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชำวบำ้น
นับว่ำเป็นสะพำนไม้ไผ่ ท่ี ยำวท่ี สุดใน
ประเทศไทย มีควำมเช่ือกันว่ำ หำกได้มำ
ยืนอยู่กลำงสะพำนแล้วอธิษฐำนขอควำม 
ควำมส ำเร็จใดๆ ก็จะพบกับควำมสมหวงั  
เดินทำงสู่ ‘หมู่บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ (24 กม.) 
เพือ่ชมวถีิชีวติและควำมเป็นอยูข่องชน 
เผ่ำคอยำวซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนชนเผ่ำคอยำวท่ี
อพยพล้ีภยัสงครำมเขำ้มำอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอน
มำนำน โดยด ำรงชีวิตและวฒันธรรมแบบ
ดั้งเดิม ลอ้มรอบไปดว้ยป่ำ ภำยในหมู่บำ้น
มีสถำนท่ีจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
ต่ำงๆ ให้นกัท่องเท่ียว โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ 
จะเป็นพวกผำ้ทอ เคร่ืองประดบั จำกนั้นน ำ
สมำชิกสักกำระ “พระธำตุดอยกองมู” (12 
กม.) ศำสนสถำนคู่บำ้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน 
ถูกสร้ำงข้ึนอยูบ่นยอดเขำสูงกลำงตวัเมือง ชมววิทิวทศัน์ท่ีงดงำมของเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขำสูง
ชนั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สำม(3)   วดัจองค ำ,วดัจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลกุข้ำวหลำม – ดอยกิว่ลม  
          ปำย – วดัน ำ้ฮู – สะพำนประวตัศิำสตร์ – กองแลน – ห้วยน ำ้ดงั – เชียงใหม่   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเยี่ยมชมวดัจองค ำและวดัจอง

กลำง สัญลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของไทใหญ่กลำง
เมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลำงของกิจกรรมทำง
วฒันธรรม และประเพณีของชำวแม่ฮ่องสอน 
สักกำระวิหำรหลวงพ่อโต วดัจองกลำง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ควำมเป็นสิริมงคล จำกนั้นเดินทำงสู่ จุดชมวิว 
‘บ้ำนลุกข้ำวหลำม’ อ.ปำงมะผ้ำ (53 กม.)  ชม
ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของทะเลภูเขำ รวมถึงยงัเต็มไป



ดว้ยร้ำนรวงสินคำ้สินคำ้พื้นเมืองอยำ่งพวกผกัและผลไมข้องชำวบำ้นมูเซอมำจ ำหน่ำยให้กบันกัท่องเท่ียวมำกมำย 
จำกนั้นแวะชมววิสองฝ่ัง อ.ปำย และ อ.ปำงมะผำ้ จำกจุดจุดชมววิ ‘ดอยก่ิวลม’  (33 กม.)  จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.ปำย 
(23 กม.)   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย เดินทำงสู่ ‘วดัน ้ำฮู’ เป็นวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของเมืองปำย สักกำระ ‘หลวงพ่อ อุ่น เมือง’ 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ท่ี เป็นท่ีสักกำระของ
ชำวเมืองปำย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองท่ีเรียกวำ่ 
เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยำ ซ่ึงบรรจุอัฐิพระ
สุพรรณกัลยำอยู่อีกด้วย  ชมและถ่ำยภำพกับ 
‘สะพำนประวติัศำสตร์’ ขำ้มแม่น ้ ำปำย ท่ีสร้ำง
ข้ึนสมัยสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 จำกนั้ นแวะชม 
‘กองแลน ’ ห รือ  ‘ปำยแคนยอน ’ (10  กม .) 
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติท่ีเกิดจำกกำรทรุดตวัของดินบนภูเขำสูง ท่ีถูกกดัเซำะเป็นร่องลึกคลำ้ยหน้ำผำ ติดต่อกนั
เป็นบริเวณกวำ้ง มีลกัษณะคลำ้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ และยงัเป็นจุดชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของเมืองปำย 
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ ‘อุทยำนแห่งชำติห้วยน ้ ำดงั’ (29 กม.)  จุดชมววิบรรยำกำศ มีสภำพป่ำและธรรมชำติท่ี
สมบูรณ์ ภูเขำสูงชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่ำตน้น ้ำล ำธำรท่ีสวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)    

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คดิ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)   เชียงใหม่ – บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคำว – เดนิทำงกลบั 

เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอำหำรเดินทำงสู่  ‘บ้ำนแม่ก ำปอง’ (53 กม.)  

หมู่บำ้นเล็กๆ ในหุบเขำท่ีชำวบำ้นใช้ชีวิตอยูก่นัอย่ำง
เรียบง่ำย ในก่ิงอ ำเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นท่ี
ดอน แล ะระดับ ค ว ำม สู ง ถึ ง  1 ,300  เม ต รจ ำก
ระดบัน ้ ำทะเล ท ำให้ท่ีน่ีมีอำกำศเยน็และช้ืนตลอดทั้ง
ปี และ ‘แม่น ้ ำตกแม่ก ำปอง’ ใหลผ่ำนกลำงหมู่บำ้น
สร้ำงควำมชุ่มช้ืนแก่ชำวบำ้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่
ก ำปอง’ท่ีมีวิหำรเป็นไม้ทั้ งหลัง หน้ำจั่วหลังคำวดั
แกะสลกัจำกไมส้ัก เป็นลวดลำยแบบลำ้นนำ และยงัมี
พระอุโบสถท่ีตั้ งอยู่กลำงล ำธำร สวยงำมท่ำมกลำง
ธรรมชำติท่ีเขียวขจี บำ้นแม่ก ำปองเป็นหมู่บำ้นท่ีท ำเม่ียง กำแฟ และชำ เป็นอำชีพหลกั โดยเฉพำะชำท่ีชำวบำ้นเอำ
ใบมำท ำเป็นผลิตภณัฑ์พื้นบำ้นอยำ่งหมอนใบชำส ำหรับจ ำหน่ำยให้นกัท่องเท่ียว อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมน ้ ำตก 
หรือสัมผสัวถีิชีวติชำวแม่ก ำปองหรือชิมกำแฟชมบรรยำกำศของธรรมชำติอนังดงำมตำมอธัยำศยั 



เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย น ำท่ำนข้ึนสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้ งของ ‘วดั

พ ร ะ บ รม ธ ำ ตุ ด อ ย สุ เท พ ’ ปู ช นี ย ส ถ ำน
คู่บ้ำนคู่เมืองเชียงใหม่ สร้ำงข้ึนเม่ือ พ.ศ.1927 มี
บนัไดนำคทอดยำวข้ึนไปสู่วดั 306 ขั้นภำยในวดั
เป็นท่ีประดิษฐำนขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ท่ีใต้
ฐำนพระเจดียมี์พระบรมสำรีริกธำตุ สักกำระพระ
ธำตุเพื่อควำมเป็นสิริมงคล จำกนั้นเดินทำงสู่อ.
สันก ำแพง เดินเล่นย่ำน ‘โหล่งฮิมคำว’ ชุมชน
เล็กๆ น่ำรักๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้ ำคำว วถีิชีวิตของ
ผูค้นในชุมชนอยูแ่บบสงบ เรียบง่ำย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยำว สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยบำ้นเรือนท่ีผลิตงำนศิลปะ 
งำนท ำมือและงำนเส้ือผำ้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทำงเดิ สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ควำมเป็นอยูข่องชำว
โหล่งฮิมคำว ภำยในชุมชนมีกำรท ำสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิกำร ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ เส้ือผำ้พื้นเมือง ท่ียงัเป็น
ท่ีตั้งของ ร้ำนอำหำรสุดชิลล ์Meena มีขำ้วอีกดว้ย  

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
19.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินเชียงใหม่ 
20.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 121 
22.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
  
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



อตัรำค่ำบริกำร 
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  
เพ่ิมท่ำนละ 

   เทศกำลสงกรำนต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

19,990 19,990 19,790 19,490 5,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

กำรเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคำ้ท่ีท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-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  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 10,000 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) 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 9,000 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 

3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยุดยำว หรือเทศกำลไมส่ำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืนได ้     

 

***หมำยเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 8-9 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 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพน่ท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
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


 
 


