
 
 

 

 
 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว – วดัพระธาตุดอยกองมู – วดัจอค า จอ

กลาง – บา้นรกัไทย 

 

10.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดร์อใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
12.40 พรอ้มออกเดนิทางโดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD154 

14.20 เดนิทางถงึ สนามบนิแมฮ่อ่งสอน รับสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นหว้ยเสอืเฒา่ (หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว) การใสห่ว่งของชาวกะเหรีย่งน่ันเชือ่วา่มาจากความ

กลวัเรือ่งภตูผ ีและวญิาณ กลัววา่จะภตูผจีะไมพ่อใจ ใหเ้สอืมากดัขย ้าคอ จงึใสห่ว่งไวเ้พือ่ป้องกนัเสอื บา้งก็วา่เป็น
สญัลักษณ์ของชนเผ่า สามารถขอถา่ยรูปกบัชาวกะเหรีย่งคอยาวได ้ไมม่คีา่ใชจ้่าย และบางรา้นยังมเีครือ่งแตง่กายชาว

กะเหรีย่งคอยาวใหเ้รายมืใสอ่กีดว้ยเชน่ หว่งคอ ชาวกะเหรีย่งคอยาวทีห่มูบ่า้นนีน้สิยัด ีไมต่ือ้ใหซ้ือ้ของ ตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่วด ี
 

น าทา่นสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เดมิมชีือ่เรยีกวา่ วัด
ปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองตอ่งสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นที่

บรรจุพระธาตขุอง พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 
โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและ

สภาพตวัเมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัจอค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน 
เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่

กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม 



ทางศลิปะแลว้ วัดทัง้สอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน น าท่าน
เดนิทางสู ่บา้นรกัไทย 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ … พเิศษเมนูขาหมูยนูนาน (1) 
 

ทีพ่กั ลไีวน ์รกัษไ์ทย รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง บา้นรกัไทย – บา้นจา่โบ ่– จุดชมววิดอยกิว่ลม – สะพานปาย – ปายแคนยอน – พระธาตแุมเ่ย็น – ถนนคน

เดนิปาย  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้กีารขนานามวา่ “ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลาง
สายหมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหนา้

หนาวอากาศทีน่ีจ้ะหนาวมาก สมัผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กบัวถิชีวีติทีรั่บอทิธพิล
มาจากชาวยนูนาน 

 

 
 

น าทา่นสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นชาวลาหู่ทีย่า้ย

มาจากหว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิที่
รา้นดว้ยความเกข๋องรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกบัชมทศันียภาพววิหลกัลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  

 



 
 

น าทา่นแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดงั ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแห่งชาตหิว้ยน ้าดงั จุดชม
ววิแหง่นี้เป็นจดุชมววิทีม่คีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก นักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางมาสมัผัสกบัอากาศเย็นบนยอดเขาสงู 

และววิทะเลหมอกไดใ้นชว่ง 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ปาย เป็นอ าเภอขนาดใหญ่มากมากมามทาง

ตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทีรู่จั้กกันดใีนดา้นความ
งามของธรรมชาต ิภูมอิากาศ อ าเภอปาย ม ี3 ฤดู คอื ฤดูหนาว 

อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 องศาเซลเซยีส บางวันมหีมอกลงหนา
ทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดฝูนเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมถิุนายน

ถงึเดอืนกนัยายนของทกุปี ฤดรูอ้นเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึเดอืน

มถินุายน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (3) 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยู่รมิถนน

สาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 กอ่นเขา้สูต่ัวเมอืงปาย สะพาน
แห่งนี้จงึเปรียบเสมอืนประตูสูอ่ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้ง

ขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพื่อ
ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศ

พมา่ หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสู่

ความสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแห่งนี้
วา่ “สะพานประวัตศิาสตร์” ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้

แตห่ลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ีท้ ิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดย
ใชส้ะพานเหล็ก 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ปายแคนยอน หรืออกีชือ่หนึ่งคือ กองแลน 

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกดิจากการ

ทรุดตัวของดนิบนภูเขาสงู ทีถู่กกัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผา 



ตดิต่อกันเป็นบรเิวณกวา้ง มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีองจังหวัดแพร่ แลว้ยังเป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของเมอืง
ปาย และทีน่ีใ่ชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งปายอนิเลฟิ  อกีดว้ย 

 

หลังจากนัน้น าท่านสู ่วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน บรเิวณวัดเงยีบสงบ ร่มรืน่ มจีุดเดน่อยู่ที่
พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตแุม่เย็นไม่มปีรากฏว่า

สรา้งขึน้ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรือทีเ่รยีกวา่ “เจดยีพ์ระธาตแุม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาว
ฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระ

นอน แลว้ทีน่ีย่ังสามารถชมววิทวิทศัน์ของตัวเมอืงปาย – แมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 

 
น าทา่นอสิระที ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอยา่งอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  
 

ทีพ่กั YOMA HOTEL / PAI PANALEE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จดุชมววิมอ่นหยุน่ไหล – หมูบ่า้นสนัตชิล – ปางอุง๋ – ซูตองเป้ – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – สนามบนิดอนเมอืง 

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาว
เย็นอันเป็นเสน่หข์องอ าเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเทีย่วจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสมัผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ด ้

ชมกัน สมกับทีผู่ค้นขึน้ไปแยง่พืน้ทีช่มววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยนุไหล สามารถมองเห็นตวัเมอืงปาย และสายหมอก
ทีร่วมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมือนดังสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะ



เดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรก
แยม้จากดวงอาทติย ์อนัอบอุน่ในยามเชา้ ณ บนจดุชมววิ  

 

 น าท่านชม หมู่บา้นสนัตชิล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบา้นสันตชิล หรือ หมู่บา้นจีนยูนนาน อยู่จากตัวอ าเภอปาย
ประมาณ 4.5 กโิลเมตร  รอบๆ หมู่บา้นเป็นววิภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บา้นรุ่นบกุเบกิเป็นชาวเขาเชือ้สายจนียูน

นานทีอ่พยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนอยูใ่นเมอืงไทย และปัจจบุันก็ไดพั้ฒนาเป็นหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วคลา้ยกับหมูบ่า้นรักไทย จ.
แมฮ่อ่งสอน โดยทีผู่ค้นยังมกีารแตง่กายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีเดมิไว ้

 

 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซบัซอ้น ภูมทิัศนท์ีเ่ป็น

ไฮไลทจ์นถูกขนานนามวา่สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อา่งเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสอง
ใบ สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง 

อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธา

ของพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุทีใ่ชห้าไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้ก่า
ของชาวบา้นปพูืน้ดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกงุไมส้กั ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุง่นาของชาวบา้น 

เพื่อใหพ้ระภิกษุสามเณรออกรับบณิฑบาต ถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็น
ภาษาไทยใหญ ่แปลวา่ อธษิฐานส าเร็จ สะพานแหง่นีจ้งึเป็นเหมอืนตวัแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิแมฮ่อ่งสอน เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
 

15.15 น าทา่นออกเดนิทางโดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD155 
16.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 
วนัแรงงาน 

10,999 2,000 

 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม และโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม / ทา่น 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคญั 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ทา่น/1ชิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นั
เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

 
 

 

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


 
 

 

 


