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 กาํหนดการเดินทาง 
เทศกาลสงกรานต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

  
วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น ้ากก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  

           วัดห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี   
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 130 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย นาํท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือแม่นํ้ ากก สายนํ้ าท่ีหล่อเล้ียงชาว

เชียงรายสายน้ี มีต้นนํ้ าอยู่ในบริ เวณ
เทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเขา้เขตไทยท่ี
ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไป
บรรจบกบัแม่นํ้ าโขงท่ีบา้นสบกก เชียง
แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร 
ชมทัศนีย์ภาพท่ีแสนงดงามสองฝ่ังริม
แม่นํ้ ากก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหร่ียงรวม
มิตร’ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ ากก ซ่ึงนอกจากชาว
กระเหร่ียงแลว้แลว้ยงัมีหมู่บา้นชาวเขา
เผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทล้ือ และลาหู่ใน
ละแวกใกลเ้คียงหมู่บ้านกระเหร่ียงรวม
มิตรอีกดว้ย จากนั้นเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘วดัหว้ยปลากั้ง’ (17  กม.) วดัท่ีสวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบ
วดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น 
รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองค์ใหญ่
ประดิษฐานภายในเจดีย ์ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน   

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บา้น
ผาหมีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ มีชาวไทยภูเขา
ชนเผ่าอาข่า อาศัยประมาณ 300 กว่า
ครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นกาํเนิด
กาแฟต้นแรกของประเทศไทย ท่ีทรง
พระราชทานใหก้บัขาวเขาปลูกแทนการ
ปลูกฝ่ิน โดยตน้กาแฟท่ีปลูกคร้ังแรก คือ 
พนัธุ์โรบสัตา้ แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ 
พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติท่ีโอบ
รอบดว้ยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองค า - พระพทุธนวล้านตื้อ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ท่ีมีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลายสิบปี 

ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า หมู่บา้นสนัติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล  
จากนั้นเดินทางสู่ นาํท่านสกัการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสนัติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดท่ีระดบั
ความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสนัติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ท่ีถูกออกแบบก่อสร้างและ
ตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจีน สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวติัศาสตร์ว่าท่ี บา้นสนัติคีรี เป็น
หมู่บา้นของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  ‚ไร่ชา 101‛ หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอย

แม่สลอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ีเรียงรายกนั
เป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหล่ียม

ทองคํา’ เป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ าโขง ซ่ึงกั้ น
ดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และ
แม่นํ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศ
ไทยและพม่า จากนั้ น นําท่านสักการะ 
‘พ ร ะ พุ ท ธ รู ป น ว ล้า น ต้ื อ ’ ( จ ํ า ล อ ง ) 
พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนดว้ย
ทองสมัฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศราคมั นํ้ าหนัก
ถึง 69 ตนั ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนแทนองค์เดิมท่ีจม
ลงแม่นํ้ าโขง สมยัรัชกาลท่ี 3 สมควรแก่
เวลา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
วันทีส่าม(3)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น  
04.00 นาํท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงท่ีสุด

ในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 
1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ใน
อาํเภอเทิง ดว้ยลกัษณะเป็นผาท่ีมีแหลมยื่น
ข้ึนไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูช้ีฟ้า ประทบัใจกบั
ทิวทศัน์ของภูเขาสลบัซบัซอ้นดูกวา้งไกล 
มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบ้ืองล่าง 
ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์น  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารนาํท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีต

เคยเป็นส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัท่ีดอยแม่สลอง ลกัษณะ
เป็นสนัเขาคดเค้ียว มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นทาํใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนจุดชมวิว 
‘ผาบ่องประตูสยาม’  หนา้ผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่อง
หินขนาดใหญ่คนเดินลอดไดอ้ยูใ่นแนวหนา้ผา มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาวและวิวแม่นํ้ าโขงพาดผ่านตรง
ช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบานสะพร่ัง
งดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชยัโฆษิตพิพฒัน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
ของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัไป 
หนา้บนัประดบั ดว้ยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา
ศิลปะท่ีงดงาม ผสานวฒันะ ธรรมลา้นนา อย่าง
กลมกลืน ทั้งลวดลายปูนป้ันประดบักระจกและ
จิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ท่ีสวยงามน่า
ประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘’ (15 กม.) ในอดีต
สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของวดัร้าง เม่ือ 80-
100 ปีก่อน วดัร่องเสือเตน้ถูกสร้างข้ึนเน่ืองจาก
ชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีท่ีทาํบุญในหมู่บ้าน 
ความโดดเด่นของวนัร่องเสือเตน้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ 
วิหารวดัร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดย
ศิลปินพ้ืนบา้นชาวเชียงราย  โดยใช้โทนสีนํ้ า
เงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่น
ให้กับวิหาร โดยสีนํ้ าเงินฟ้าของตัววิหารนั้ น
แสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าท่ี
ขจรขจายไปทั่วโลก โดยพญานาคท่ีอยู่หน้า
วิหารไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย ์ถวลัย ์
ดชันี ท่ีเนน้ลกัษณะโครงสร้างท่ีเขม้แข็ง เข้ียวเลบ็แหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนชอ้ยในแบบลา้นนา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)   ดอยตุง - ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮ้ี – วัดห้วยปลากั้ง 
                  พพิธิภัณฑ์บ้านด า – เดินทางกลับ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้

ท่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุง
มีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้
เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.2535 เดิมมีพ้ืนท่ี 12 ไร่ มีการปลูก
ดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอกไม่ 
ซํ้ า กั น  ต ล อ ด ส า ม ฤ ดู  ล้อ ม ร อ บ
ประติมากรรมช่ือ “ความต่อเน่ือง” เป็น
รูปเด็กยนืต่อตวัท่ีกลางสวน นอกจากน้ี 



ยงัจดัแต่งสวนหิน ซ่ึงประดบัดว้ย หินภูเขากลมเกล้ียงขนาดใหญ่ สวนนํ้ าอุดมดว้ยไมน้ํ้ าพนัธุ์ต่างๆ บวั และสวน
ปาลม์ท่ีรวบ รวมปาลม์ไวม้ากมายในพ้ืนท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น นาํท่านนมสัการ 
“พระธาตุดอยตุง” เป็นท่ีประดิษฐานพระเจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบ้ืองซา้ยหรือ กระดูก
ไหปลาร้า ซ่ึงนาํมาจากประเทศอินเดีย เช่ือกนัว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจาํปีกุน จากนั้นนาํท่านเดินทางไปต่อยงั 
“ดอยผาฮ้ี”  เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวเขาเผา่อาข่า ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ ซ่ึงถือ
ไดว้่ากาแฟและชาของท่ีน่ีเป็นของข้ึนช่ือท่ีตอ้งมาลองใหไ้ดจ้ากแหล่งตน้กาํเนิดแบบน้ี  จะเห็นไดต้ั้งแต่เดินเขา้มา
ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีว่าเต็มไปดว้ยเมลด็กาแฟและใบชาท่ีชาวบา้นนาํมาตากแห้งไวร้อนาํไปคัว่อีกคร้ัง จึงจะสามารถ
เห็นท่ีหมู่บา้นผาฮ้ีแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกนั   และให้ท่านไดม้ีเวลา ชิมกาแฟบา้นผา
ฮ้ี มีความพิเศษท่ีถือว่าเป็นไฮไลทอ์ยา่งหน่ึงเลยของ “บา้นผาฮ้ี” นัน่ก็คือความท่ีเป็นร้านกาแฟบา้นๆ ธรรมดาๆ แต่
มีวิวระดบัหลกัลา้นอยูเ่บ้ืองหนา้ท่าน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “วดัหว้ยปลากั้ง” อีกหน่ึงในวดัของจงัหวดัเชียงรายท่ีสวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขาราย

รอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี คือ “พบโชคธรรมเจดีย‛์ รูปทรงแปลกตาลกัษณะ
เป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่าง
ศิลปะจีนและลา้นนา หลงัคาสีแดงมี
รูป ป้ันมังกรทอดยาวทั้ งสองข้าง
บันได  ภายในเจดีย์ประดิษฐาน
พระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ 
และเป็นท่ีประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม
แกะสลกัจากไมจ้นัทร์หอมองค์ใหญ่ 
รวมทั้งรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีขาวองค์
ใหญ่ และโบสถ์สีขาวท่ีงดงามด้วย
ลวดลายปูนป้ันสุดอลงัการ  จากนั้น
นาํท่านเดินทางเขา้ชม “พิพิธภณัฑบ์า้นดาํ” สร้างข้ึนโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมีฝีมือทางดา้น จิตรกรรม 
ปฏิมากรรม ไดส้ร้างงานดา้นศิลปะไวม้ากมาย ทั้งทางดา้นภาพเขียน และ ดา้นปฏิมากรรมหลายช้ิน ลกัษณะของ
บา้นดาํจะเป็นกลุ่มบา้นไม ้ศิลปะแบบลา้นนา บา้นปูนรูปทรงแปลกตา บา้นเกือบทุกหลงัทาดว้ยสีดาํ ซ่ึงเป็นท่ีมา
ของคาํว่า ‚บา้นดาํ‛ และยงัเป็นสีท่ี อ. ถวลัย ์โปรดปราน อีกดว้ย ในบา้นแต่ละหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีมี
ลวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดับดว้ยเขาสัตว ์เช่น เขาควายมากกว่า 100 ช้ิน เขากวาง หนัง
จระเข ้เปลือกหอยขนาดใหญ่ และยงัมีกระดูกสตัว ์เช่น กระดูกชา้ง เป็นตน้ 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
17.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 137 
20.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 
 

อัตราค่าบริการ 
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 

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

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

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพกักรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี*** 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงราย // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไมส่ามารถขอคืนเงินมดัจาํคืนได ้     

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 8-9 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
        ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

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

      .  จองทวัรผ์่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

file:///C:/Users/test/Downloads/-%3ehttps:/lin.ee/5nDHUO6
file:///C:/Users/test/Downloads/-%3e%20http:/m.me/unithaitrip


 


