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จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิเชยีงใหม ่

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

พกัแมฮ่อ่งสอน 1 คนื ปาย 1 คนื และ เชยีงใหม ่1 คนื  

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 
 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง เดนิทาง     

9 ทา่น 

เดนิทาง     

8 ทา่น 

เดนิทาง       

7 ทา่น 

เดนิทาง       

6 ทา่น 

เดนิทาง         

4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                

จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 6,988 7,488 7,988 9,488 10,488 2,500 

 

หมายเหต:ุ 4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  

                (กรุณาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 
 

 
ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 รบัสนามบนิเชยีงใหม-่เมอืงปาย 
สะพานประวตัศิาสตรส์งครามโลกคร ัง้ที ่

2-ปายแคนยอน-ชมวิวเมอืงปายที่วดั
พระธาตแุมเ่ย็น-ถนนคนเดนิปาย 

Set 
box 

  PAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 ชมววิทะเลหมอก-นมสัการหลวงพ่ออุ่น
เมอืงทีว่ดัน า้ฮู-้เทีย่วหมู่บ้านชาวจนียูน

นานสนัติชล-ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอ
ยาว-บา้นหว้ยเสอืเฒา่-วดัพระธาตุดอย
กองม ู                   

   MAE HONG 
SORN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า-

บ้า น ร ัก ไทย -ปา งอุ๋ ง -ป ร ะตูท่ า แพ

เชยีงใหม ่

   CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 วดัพระธาตุดอยค า-ครูบาศรีว ิชยั-วดั
พระธาตุดอยสุ เ ทพ -ร้านของฝาก
สนามบนิเชยีงใหม ่ 
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วนัที ่1  รบัสนามบนิเชยีงใหม่-เมอืงปาย-สะพานประวตัศิาสตรค์ร ัง้ที ่2-

ปายแคนยอน-ชมววิเมอืงปายทีว่ดัพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดนิ
ปาย 

XX.XX น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิ

....... เคานเ์ตอรส์ายการบนิ XXX พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบนิXXX โดยสายการบนิ XXXX เที่ยวบนิที ่
XXXX  

........น.  รับคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่

ยนิดตีอ้นรับทา่นเขา้สูจั่งหวดั  เชยีงใหม ่
หลังจากรับสัมภาระและทําธุระส่วนตัว

แลว้ นําทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบั
อากาศ VIP 9 ที่น ัง่ ระหว่างทาง

บรกิารท่านดว้ย SET BOX (มือ้ที ่1) 
พรอ้มน า้ดืม่ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
ปาย ระหว่างทางใหท้่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย นําท่านชม สะพานประวตัศิาสตรป์าย สรา้งขึน้ในชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 เหมอืนสะพานขา้มแม่น้ําแคว ใหท้่านและแวะ

ถา่ยภาพ ตามอัธยาศัย 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

จากนัน้เดนิทางสู ่ปายแคนยอน หรือ กองแลน มคีวามหมายว่า 

เสน้ทางทีใ่ชส้ัญจรของตะกวด มีความแคบและสูงมาก ววิรอบ ๆ 
อลังการสวยลงตัวสดุ ๆ ดว้ยความทีเ่ป็นป่าเต็งรังสลับป่าสน เลยทํา 

ใหม้ีตน้ไมส้ีเขียวร่มรื่น อากาศดี และบริสุทธิส์ดชืน่ ววิทิวทัศน์
บรเิวณดา้นบนสามารถมองเห็นทวิเขาสงูสลับซอ้นกันเป็นฉากหลัง 
บวกกับภาพของดา้นลา่งทีเ่ป็นบา้นเรอืนและทอ้งนาเขยีวขจ ี

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตุแมเ่ย็น เป็นวัดเก่าแก่คู่เมอืงปายมา

ชา้นาน ภายในวดัมสี ิง่กอ่สรา้งทีสํ่าคัญไดแ้ก่ อุโบสถ ซึง่มลีักษณะ
ผสมผสานศลิปะลา้นนาและพมา่ และเจดยีท์รงระฆังแบบพม่า ทีต่ัง้

อยู่ด า้นหลั งอุโบสถ  สักการะ  "พระพุทธโลกุตระมหามุนี " 
พระพุทธรูปปางมารวชิัยสขีาวองคใ์หญ่ เดนิขึน้ไปอกีนดิจะถงึจุด
ชมววิเมอืงปาย เนื่องดว้ยวัดแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาจงึสามารถชม

ความงามววิทวิทัศนอ์ันสวยงามของตัวเมอืงปายไดอ้ย่างกวา้งไกล
สดุสายตาแบบพาโนรามา 
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จากนัน้อสิระเดนิชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิปาย...  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

(มมีัคคเุทศกแ์นะนํารา้นอาหารใหก้ับทา่น) 
พกัที ่PAI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่2 ชมวิวทะเลหมอก-นมสัการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วดัน า้ฮู ้-เที่ยว
หมูบ่า้นชาวจนียูนนานสนัตชิล-ชมหมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว-บา้น

หว้ยเสอืเฒา่-วดัพระธาตดุอยกองม ู                   
05.45 น.       โปรแกรมตืน่เชา้ น ัง่รถขึน้ไปชมอาทติยข์ ึน้และชมทะเลหมอก ณ 

จุดชมววิหยุนไหล หลังพระอาทติยข์ึน้แลว้กลับทีพ่ัก  

 

 

 

 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ว ัดน ้าฮู  สักการะหลวงพ่ออุ่น เมือง 

พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงปายทีเ่คารพและศักดิส์ทิธิ ์หลังจากนัน้นําท่าน

ไปยัง หมูบ่า้นชาวจนียูนนานสนัตชิล 

เ ป็ น ชุ ม ช น ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ นํ า เ ส น อ

เอกลักษณ์วฒันธรรมของชาวจนียูนนาน

อันเป็นรากฐานของชมุชน เป็นจุดดงึดูด

นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  แล ะยั ง ใ ช ก้ิจ ก ร ร ม

ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมอืของการพัฒนา

ชุมชนไปพรอ้มกัน ทั ้งดา้นการฟ้ืนฟู

อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูน

นาน การพัฒนาอาชพีทีส่ง่เสรมิชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชน 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 

บา่ย นําท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นกะเหรีย่งคอยาว ตัง้อยู่ ณ บา้นหว้ย

เสอืเฒา่ มบีา้นประมาณ 20 หลังคาเรอืน อพยพลีภ้ัยสงครามเขา้มาอยู่

ทีแ่มฮ่อ่งสอน ดํารงชวีติและวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ ลอ้มรอบไปดว้ยป่า 

เป็นหมูบ่า้นกระเหรีย่งทีอ่ยูใ่กลเ้มอืง ชมวถิชีวีติและความเป็นอยู่ภายใน

หมู่ บ า้น มีสถานที่ จํ าห น่ายผลิตภัณฑ์ของที่ ร ะลึกต่ า ง  ๆ  ให ้

นักท่องเที่ยว โดยสนิคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ เครื่องประดับ 

นอกจากนีย้ังมสีนิคา้ทีร่ับจากทีอ่ืน่มาจําหน่าย เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า ผา้

คลมุเตยีง  
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 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยกองมู เดมิมชี ือ่เรยีกวา่ วัด

ปลายดอย เป็นปชูนยีสถานคูบ่า้นคูเ่มอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุ ประกอบดว้ยพระ

ธาตุเจดยี์ทีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย "จองต่องสู่" 

เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของพระโมคคัลลา

นะเถระ ซึง่นํามาจากประเทศพม่า สว่น

พระธาตุเจดียอ์งคเ์ล็กสรา้งโดย "พระ

ย า สิ ง ห น า ท ร า ช า "  เ จ ้า เ มื อ ง

แม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุ

ดอยกองมูนี้ ส ามารถมอง เ ห็นภูมิ

ประเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮ่องสอน

ไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

พกัที ่MAE HONG SORN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที ่3 สะพานไมซู้ตองเป้ ใสบ่าตรยามเชา้-บา้นรกัไทย-ปางอุ๋ง-ประตูทา่
แพเชยีงใหม ่

เชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมซู้ตองเป้ เพือ่ใสบ่าตรยามเชา้ สะพาน

ไมแ้หง่นีส้รา้งขึน้จากความรว่มมอืรว่มใจกันของพระภกิษุสงฆแ์ละ
ชาวบา้นในหมูบ่า้นกงุไมส้กัทีช่ว่ยกันสานไมไ้ผเ่ป็นแผ่นทอดยาว ขา้ม

ทุง่นาทีเ่จา้ของทีอ่ทุศิผนืนาถวายใหแ้กว่ดัชาวบา้นและพระภกิษุสงฆก็์
ไดใ้ชส้ะพานนีใ้นการสญัจรไปมาเกดิเป็นการเชือ่มโยงกันระหวา่ง

ชาวบา้นและพระพทุธศาสนาไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ สะพานซตูองเป้ใน
ตอนพระอาทติยข์ึน้คอ่ย ๆ โผลพ่น้ขึน้มาจากยอดเจดยีใ์นสวนธรรมภูส
มะ และสาดแสงสทีองมาทีส่ะพานมสีายหมอกบาง ๆ โอบลอ้มสะพาน 

ตัดกับสเีขยีวสดใสของทุง่นารอบ ๆ สะพาน   
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 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวจนียูนนานที่
ในสมัยอดตีเคยเป็นทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) หรอืทีเ่รารูจั้กกัน

วา่ “ก๊กมนิตั๊ ง” มีอากาศค่อนขา้งเย็นสบายเกอืบทัง้ปี ยกเวน้ชว่งหนา้
หนาวทีจ่ะหนาวมากเป็นพเิศษ เพราะอยูส่งูจากระดับน้ําทะเลถงึ 1,776 

เมตร พืน้ทีข่องบา้นรักไทยเหมาะอยา่งยิง่กับการปลกูชาพันธุด์ี และพชื
เมอืงหนาวอกี ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของ ชา และ 
ขาหมูห่มั่นโถว  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง หรือบางคนเรียกว่า ‘สวิส

เมอืงไทย’ ทีม่าจากการทีม่บีรรยากาศและความสวยงามทางธรรมชาติ
ที่คลา้ยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปางอุ๋ง  มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า 

โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 ตัง้อยู่ในหมู่บา้นรวม โดยเมือ่ก่อน
พืน้ทีต่รงนีเ้ป็นพืน้ทีอ่ันตรายเพราะอยู่ขอบชายแดนไทยกับพม่า มกีาร
ลักลอบปลูกพืชและคา้ยาเสพติด แถมยังมีขบวนการลักลอบตัดไม ้

ทําลายป่าอกีต่างหาก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 และ
สมเด็จพระราชนิินาถเลยมีพระราชดําริใหพั้ฒนาคุณภาพชวี ิตและ

สง่เสรมิอาชพีของชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี้ รวมถงึการสรา้งอ่างเก็บน้ําเพื่อ
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตพิืน้ทีต่รงนี้ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชยีงใหม ่ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
(ใชเ้วลาประมาณ 5 – 6 ชัว่โมง) 
จากนัน้นําท่านไปถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ

ประตูท่าแพ ซึ่งบริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 

ประตูเมืองชัน้ในของเวียงเชียงใหม่ใน

สมัยอดตี เป็นกําแพงเมอืงทีม่คีวามสําคัญ

กับประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่ 

เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

(มมีัคคเุทศกแ์นะนํารา้นอาหารใหก้ับทา่น) 
พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที ่4 วดัพระธาตดุอยค า-ครบูาศรวีชิยั-วดัพระธาตุดอยสุเทพ-รา้นของ

ฝาก-สง่สนามบนิเชยีงใหม ่
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) 

เป็นวัดที่มีช ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 

1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคํา ปัจจุบันมีชือ่เสยีง

อย่างมากในเรื่องของความศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ที่มีผู ้

เดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบความสําเร็จ เชน่ การถูกหวย

รางวัลใหญ่ การงานสําเร็จ เป็นตน้ และบริเวณหนา้วัดดอยคําจะมี

พระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบ

สกัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอยคํายังมจีุด

ชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ ระหวา่งเดนิทางผ่าน
อนเุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั แวะนมัสการเพือ่ความเป็นสริมิงคล และเมือ่
เดนิทางถงึบรเิวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสเุทพ นําท่านขึน้รถราง 

(ค่าขึน้-ลงรถราง ไม่รวมในทวัร)์ เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุ
ดา้นบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจําปีเกดิของคนที่เกิดปี

มะแม ตามความเชือ่ หากไดม้าสักการะและอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบ
พระธาตุ 3 รอบ และไหวพ้ระธาตุครบทัง้ 4 ทิศ เชือ่กันว่าจะแคลว้
คลาดปลอดภัย ขอพรจะสําเร็จสมหวงัดังปรารถนา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนั้นนําท่านแวะซื้อของฝากที่มีช ือ่เสียงของจังหวัดเชยีงใหม่ มี
ตัง้แตอ่าหารยอดฮติอยา่งไสอ้ั่ว แคบหม ูน้ําพรกิหนุ่ม ฯลฯ แลว้นําท่าน

เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  

............... ออกเดนิทางจากเชยีงใหม ่กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ....... เทีย่วบนิ

ที ่XXXX   

...............  เดนิทางถงึ สนามบนิ.......... โดยสวสัดภิาพ 

 

 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขาย 
อกีคร ัง้ 
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 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าทีพ่กั 2 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรอืระดบั

เทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การ

เจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

  

 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุใน
รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 

 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งสําเนาบัตร
ประชาชน หลังจากทําการจองทัวร์ 24 ชั่วโมง หากไม่ชําระตามที่บริษัทกําหนด 

บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ ขออนุญาตตัดที่น่ัง
เพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอื

วา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  
 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอื
ขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่ง

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แตท่ ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี

เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิ ในการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเด ินทางน้อยกว่า  4 ท่านต่อ 1 รถตู ้ และรายการอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการ
ใหค้ าส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

 

  

 

หากใครสนใจจอง... 

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

      .  จองทัวรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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