
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21922 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ 
– วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู  

 
05.30  พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 สายการบิน ไทยสมายด์ (WE) พบเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเช็คอิน 

 ส าคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน ท าให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้น 
สายการบิน - ไฟล์ทบิน และราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน                     
ออกตั๋วเครือ่งบิน 

 
07.25 น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเท่ียยบินท่ี WE102 
08.45 เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหยัดเชียงใหม ่
น าท่าน เดินทางสู่ จังหยัดแม่ฮ่องสอน (ใช้เยลาประมาณ 4 ชั่ยโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่าน เดินทางชม เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ อ าเภอขุนยยม งานเทศกาลท่ีบ่งบอกถึงช่ยงเริ่มต้นของ
ฤดูกาลท่องเท่ียยในจังหยัดแม่ฮ่องสอน - ชมทุ่งดอกบัยตองบนดอยแม่อูคอ อ าเภอขุนยยม จังหยัด
แม่ฮ่องสอน มีพ้ืนท่ีมากกย่า 500 ไร่ บนคยามสูงกย่า 1,600 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบัยตองท่ีใหญ่และสยยที่สุด
ในประเทศไทย - การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหยัดแม่ฮ่องสอน – การจ าหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรบริเยณทุ่งดอกบัยตอง (หมายเหตุ : ดอกบัยตองบานช่ยงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนธันยาคมของทุก
ปี ท้ังนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และขอสงยนสิทธิ์ไม่ปรับเปลี่ยนรายการอื่น
ทดแทนเนื่องจากเส้นทางท่ีเดินทางไปชมทุ่งบัยตองห่างไกลจากสถานท่ีเท่ียยอื่น) 
 

 
 

น าท่าน เดินทางสู ่วัดจอค า จองกลาง ยัดจองค าและยัดจองกลาง เปรียบเสมือนยัดแฝด ด้ยยตั้งอยู่ในก าแพงเดียยกัน 
เมื่อมองจากด้านหน้า ยัดจองค า จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่ยนยัดจองกลางจะอยู่ทาง ขยามือ ยัดจองค าและยัดจอง



กลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางยัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ
นอกจากคยามงดงาม ทางศิลปะแล้ย ยัดท้ังสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางยัฒนธรรม และประเพณี
ของชายแม่ฮ่องสอน 

 
น าท่าน สักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นยัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชายจังหยัดแม่ฮ่องสอน เดิมมีชื่อเรียกย่า 

ยัดปลายดอยประกอบ ด้ยยพระธาตุเจดีย์ท่ีสยยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 
2403 เป็นท่ีบรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งน ามาจากประเทศพม่า ส่ยนพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากยัดพระธาตุดอยกองมูนี้
สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัยเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

เย็น บริการอาหารค่ า (2) 
ที่พัก IMPERIAL MAE HONG SON RESORT หรอืเทียบเท่า 
 

วันที่สอง บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย 

 
เช้า บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 
น าท่าน เดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชายไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานามย่า “ดินแดนโรแมนติกท่าม

กลางสายหมอก” ท่ีรายล้อมด้ยยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบท้ังปี อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลกย่า 1,700 
เมตร ช่ยงหน้าหนายอากาศท่ีนี้จะหนายมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้ยยขุนเขา ไปหมอก และ
ทะเลสาบ กับยถิีชียิตทีร่ับอิทธิพลมาจากชายยูนนาน 

 



 
 
น าท่าน เดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิยเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ท่ี

เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามย่าสยิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ าหรือทะเลสาบตรงกลางท่ีล้อมรอบไป
ด้ยยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาย ช่ยงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ า มีหงส์ขาย
และหงส์ด าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าท่านสู่  บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผ้า จังหยัดแม่ฮ่องสอน ชายบ้านส่ยนใหญ่เป็นชายลาหู่ท่ีย้าย
มาจากห้ยยยาย นอกจากนี้ยังมีร้านก๋ยยเตี๋ยยห้อยขา ท่ีเป็นแลนด์มาร์คท่ีนักท่องเท่ียยมาเยื่อนแล้ยจะต้อง
แยะเช็คอินท่ีร้านด้ยยคยามเก๋ของร้านท่ีต้องนั่งห้อยขาทานก๋ยยเตี๋ยยพร้อมกับชมทัศนียภาพยิยหลักล้านท่ี
สยยงามของทิยเขา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นยัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเยณยัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ท่ี
พระพุทธรูปสีขายขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัย อ.ปาย โดยประยัติของยัดพระธาตุแม่เย็นไม่มี



ปรากฏย่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นท่ีตั้งของเจดีย์เก่าหรือท่ีเรียกย่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็น
เจดีย์ทรงระฆังสีขายฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นท่ียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเท่ียยนิยม
เดินทางขึ้นมาชมและกราบไหย้พระนอน แล้ยท่ีนี่ยังสามารถชมยิยทิยทัศน์ของตัยเมืองปาย – แม่น้ าปายได้อีก
ด้ยย 

น าท่าน เดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนท่ีมีของขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า ของกิน ของท่ีระลึก 
งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย 

เย็น อิสระอาหารค่ า เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก YOMA PAI หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยค า – สนามบิน
เชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

 
เช้า บริการอาหรเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่าน เดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียยท่ีได้รับคยามนิยมอย่างรยดเร็ย อากาศหนายเย็นอันเป็น

เสน่ห์ของอ าเภอปาย ยังร้องเรียกนักท่องเท่ียยจากทุกทิศ ให้เดินทางไปสัมผัส ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชม
กัน สมกับท่ีผู้คนขึ้นไปแย่งพื้นท่ีชมยิย บนจุดชมยิยทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัยเมืองปาย และ
สายหมอกท่ีรยมตัยกันเป็นก้อนไหลเหมือนดังสายน้ าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ได้อย่างงดงาม 
นักท่องเท่ียยส่ยนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมยิยทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศ
บริสุทธิ์ในยามเช้า และรอชมแสงแรกแย้มจากดยงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเช้า ณ บนจุดชมยิย 

น าท่าน เดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเยณกิโลเมตรท่ี 88 ก่อนเข้าสู่ตัยเมือง
ปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ าปายและล าเลียงเสบียงและอายุธเข้าไปยังประเทศพม่า 
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลับคืนสู่คยามสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไย้เพียงแต่
สะพานแห่งนี้ย่า “สะพานประยัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้ยยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผา
สะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็ก 

 



จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่จังหยดัเชียงใหม่ (ใช้เยลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ยโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) 
น าท่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า เป็นยัดส าคัญในจังหยัดเชียงใหม่ 

อายุเก่าแก่กย่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเยณดอยค า ด้านหลังอุทยาน
หลยงราชพฤกษ์ ห่างจากตัยเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ยัดพระ
ธาตุดอยค าสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทยีกษัตริย์
แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสท้ัง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 
ประกอบด้ยยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูน
ปั้น เดิมชื่อยัดสุยรรณบรรพต แต่ชายบ้านนิยมเรียกย่า "ยัดดอยค า" ไฮไลท์ท่ีส าคัญของการมาเยื่อน ณ ยัด
แห่งนี้ก็คือการมาสักการะ หลยงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของคยามศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้
ด้านหลังของยัดท่านจะได้พบเห็นกับยิยของเมื่องเชียงใหม่อีกด้ยย  

 

วิธีขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) 
จุดธูป 3 ดอก แล้ยตั้งนะโม 3 จบ แล้ยย่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แล้ยตามด้ยยชื่อ 
....... แล้ยตามด้ยยเร่ืองท่ีต้องการขอให้ละเอียด แล้ยบอกองค์หลยงพ่อทันใจขอให้สิ่งท่ีขอส าเร็จโดยด่ยน เมื่อ
ข้าพเจ้าส าเร็จแล้ยจะน ามะลิจ านยน ..... มาถยายแก่ท่าน” *แนะน า คยรขอในสิ่งท่ีเป็นพื้นฐานของคยาม
เป็นไปได้* 

 
น าท่าน ซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไส้อ่ัย 

แคปหมู น้ าพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหยัดเชียงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีร้านปิดขอสงยนสิทธิ์
เปลีย่นเป็นตลาดยโรรสแทน) 
 

 
 
 
 



 ได้เยลาอันสมคยรน าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ 
21.15 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียยบินท่ี WE121 
22.35 เดินทางถึงสนามบินสุยรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสยัสดิภาพ ... พร้อมคยามประทับใจ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก 
พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

03 – 05 พฤศจิกายน 2564 10,999 1,500 

05 – 07 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

06 – 08 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

10 – 12 พฤศจิกายน 2564 10,999 1,500 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

17 – 19 พฤศจิกายน 2564 10,999 1,500 

19 – 21 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

24 – 26 พฤศจิกายน 2564 10,999 1,500 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

27 – 29 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 



28 – 30 พฤศจิกายน 2564 11,999 1,500 

01 – 03 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

** ไม่มีวันเดนิทางที่ท่านต้องการ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่พื่อท ากรุ๊ปส่วนตัวได้ ** 
 
 * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
 ** ราคาทัวร์นี้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/
ท่าน ** 
 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวนขั้นต่ า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตาม
จ านวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 ****เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษัท                 
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รยมทิปคนขับรถ) 
  ค่าตั๋ยโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
  น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on  
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบ ุ
  ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามคยามเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
  ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่าน เป็นการ
นอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและคยามเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
  ค่าจ้างไกด์น าเท่ียยคอยบริการ และ อ านยยคยามสะดยกตลอดการเดินทาง  



  ค่าประกันอุบัติเหตุระหย่างเดินทาง ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการ
ซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 
  ค่าใช้จ่ายส่ยนตัยนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มินิบาร์ในห้อง รยมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไย้ในรายการ 
   ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยยที่มิได้เกิดจากคยามผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิยัติ อุบัติเหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ คยามล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดยิสัยอื่น เป็นต้น 
  ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางด้ยยสายการบินอ่ืนท่ีไม่ได้รยมค่าสัมภาระ) 
    ค่าทิปคนขับรถและไกด์น าเท่ียย ท่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง 

พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รยมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ย่ากรณีใดๆ ให้ถือย่านักท่องเท่ียยสละสิทธิการเดินทางในทัยร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในยันเยลาท าการของทางบริษัท ดังนี้             
ยันจันทร์ ถึงศุกร์ เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่าย
และยันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือย่าเป็นยันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่(ผู้

มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ย่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้ยน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนยันเดินทางมากกย่า 30 ยัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัยร์เต็มจ านยน หรือหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนยันเดินทางมากกย่า 15 ยัน คืนเงินค่าทัยร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง อาทิ ค่าจอง

ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียย ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.3 ยกเลิกก่อนยันเดินทางน้อยกย่า 15 ยัน ไม่คืนเงินค่าทัยร์ท่ีช าระแล้ยท้ังหมด 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัยร์นี้ส าหรบัผู้มียัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียยเท่านัน้ 
2. ทัยร์นี้เป็นทัยร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่ยมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไย้ในรายการไม่ย่าบางส่ยนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้ยยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ย่าบางส่ยนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามคยามเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเยลา ณ ยันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงคยาม
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียยส่ยนใหญ่เป็นส าคัญ 



4. ทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคยามเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียยท่ีมิได้เกิด
จากคยามผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิยัติ  อุบัติเหตุ คยามเจ็บป่ยย 
คยามสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ คยามล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดยิสัยอื่น 
เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัยแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เย้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหยัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ท้ังนี้นักท่องเท่ียยท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีคยามพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหยัดนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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