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เทีย่วเชยีงใหม ่3 วนั 2 คนื เทีย่วคุม้ คณุภาพครบ 
บนิตรง สะดวก รวดเร็ว สบาย ๆ  
บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
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วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชียงใหม่-ดอยสุเทพ-แม่ก าปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-

ร้านกาแฟ- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์- 
05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบิน  ไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

07.25น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE102 (หมายเหตุ: 

ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน) 

08.45 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและท าธุระส่วนตัวแล้ว น า

ท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  

 เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านขึ้นรถราง
(ค่าขึ้น-ลงรถราง รวมในทัวร์) เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุด้านบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะและอธิษฐานขอพรเดิน
วนรอบพระธาตุ 3 รอบ และไหว้พระธาตุครบทั้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย ขอพร
จะส าเร็จสมหวังดังปรารถนา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)  

น าท่านเดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั ้งอยู่

ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้าน

แม่ก าปองเป็นหมู่บ้านที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพ

หลัก จากนั้นพาท่านแวะชมน ้าตกแม่ก าปองซึ่งเป็นแหล่ง

วนัที ่
 

โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเชยีงใหม ่
วดัดอยสุเทพ- บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นทอ่งเทีย่ว
เชงิอนรุกัษ-์วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร- วดัพระสงิห-์ 
กาดมณี 

-    HOTEL M   
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 ฮโินกแิลนด-์ไรช่าลงุเดช-วดัป่าดาราภริมย ์พระ
อารามหลวง- วนันมิมาน  

 -      HOTEL M 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 วดัพระธาตดุอยค า หลวงพอ่ทนัใจ-กาดหลวง-

สนามบนิเชยีงใหม-่สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

  -  
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ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่สมบูรณ์เป็นอย่างดี  และพาท่านแวะร้านกาแฟ ให้ท่านอิสระตาม

อัธยาศัย  

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู ่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็น

สถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และ

เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่  และเป็นที ่ตั ้ง

ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่เรียกกันว่า หออิน-ทขิล อยู่ใจ

กลางเมืองเชียงใหม่ ด้านหลังของเจดีย์หลวงเป็นแบบจ าลอง

พระธาตุประจ าปีเกิดต่างๆ ให้ทุกท่านได้มาสักการะขอพรอีก

ด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัด

ท่ีส าคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระ

สิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่

และแผ่นดินล้านนา  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)   

พักที่ HOTEL   M  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ 2 ฮิโนกิแลนด์-ไร่ชาลุงเดช-วัดดาราภิรมย์ พระอารามหลวง-ถ่ายรูปประตูท่าแพ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

จากนั้นพาท่านเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆกับ ไร่ชา
ลุงเดช ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชา
ที่มีการปลูกต้นชาเป็นแนวขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา 
สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติที่มาจากใบชา อีกทั้งไร่ชาลุง
เดชยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เลือกทานได้ตามใจชอบ (ไม่รวมในราคาทัวร์) จุดเด่น ๆ มี
ท้ังถ่ายภาพมุมระเบียง จิบชากาแฟ แบบเก๋ๆ หรือถ่ายรูปกับสวนใบชา ก็ย่อมได้ 
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น าท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรก และ
แห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอไชยปราการ โดยเนรมิต
พื้นท่ีกว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดด
เด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอา
ซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่ เกียวโต 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไฮไลท์ส าคัญของที่นี่อยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาด
สูงกว่า 4 ชั้น เรียกได้ว่าอลังการแบบสุดๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆ ของภูเขาและ
ธรรมชาติ ยิ่งท าให้นักท่องเท่ียวอย่างเราเดินเพลินจนลืมเวลา แถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แทบจะทุก
ตารางพื้นท่ี อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงามแบบญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง      อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เทีย่วชมตามอัธยาศัย 
 แวะชม วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และ

มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรม

แบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากนั้น น าท่านไปถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับประตูท่าแพ 

ซึ่ง บริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียง

เชียงใหม่ในสมัยอดีต เป็นก าแพงเมืองท่ีมีความส าคัญกับ 

ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4) 

พักที่ HOTEL M   หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วันที่ 3     วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร 
บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,400 ปี หลวง
พ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมีชื่อเสียง
อย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์  โดยหลายต่อ
หลายคร้ังท่ีมีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบ
ความส าเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงาน
ส าเร ็จ เป็นต้น และบริเวณหน้าวัดดอยค าจะมี
พระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
ให้ท่านได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมวิวที ่สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และสนามบิน
เชียงใหม ่
จากนั้นน าท่านแวะซื้อของฝาก กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส  มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่าง
ไส้อั่ว แคบหมู น ้าพริกหนุ่ม ฯลฯ  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9) เมนู ข้าวซอย ขนมจีน 
 

  15.00น.        น าท่านเดินทางสูส่นามบินเชียงใหม ่ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อ             
                เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

  
17.50 น. ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 165 

(หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสายการบิน) 

19.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
.............................. 
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รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข

กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) 

 
 

 

ส าคญั  กร ุาอา่นเงื อนไ แน   ายโ ย ะเอยี  เ ื อประโยชน  งู  ุแก ่ั  า่นเอง หากช าระเงนิแ    าง
 ร ัิ ฯ  ะ อื า่ า่นไ  ยอมรั เงื อนไ แ   แ ะไม ่ามาร  เป ี ยนแป งเงื อนไ ใ   ไ   

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กร ี ู  เ นิ างมา าก า่ง ังห  ัหรอื า่งประเ   แ ะ ะ  าการ  ารอง ั  เ รื อง นิ หรอืยาน าหนะ
อื น   เ ื อใช  เ นิ างมาแ ะก ั     นาม นิ   ุรร  มู ิาง ร ัิ   ะไมรั่   ิชอ  า่ใช   า่ยเนื อง ากเป น
 า่ใช   า่ย ี นอกเหนอื ากโปรแกรม 

 

อนัเนื องมาก าก  า อากา  เห กุาร   าง รรมชา  ิเห กุาร   างการเมอืง   า การ รา ร  ายการ นิ
หรอืเห  ุ ุ  ิยั า่ง   ั  งนี  ะ  านงึ งึ  ามป อ  ยั   ามเป นไปไ  แ ะ  ประโยชน  อง ู  เ นิ างเป น  า ั  
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อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

วนัเดนิทาง เดนิทาง 

9 ทา่น 

เดนิทาง 18 ทา่น พกัเดีย่ว 

08-10 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

11-13 มกราคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 กุมภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 กุมถาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กุมภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555  

26-28 กุมภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 มนีาคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666  - 2,000 

 

 

 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 

 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ
ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   ร  อม ่ง  าเนา ั รประชาชน ห ัง าก  าการ อง

 ั ร  24 ชั  โมง หากไมช่ าระ าม ี  ร ัิ ก าหน  บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ อ
อนุ า  ั  ี นั งเ ื อให   กู  า า่นอื น ี รอ ี นั ง เมื อ า่นช าระเงนิ า่  ัร เรยี ร  อยแ     าง ร ัิ ฯ อื า่ า่นยอมรั 
เงื อนไ แ ะ  อ ก ง า่ง  ี ไ  ระ ไุ   ั  งหม นี แ     

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่
สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทาง
บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใช้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 

ทา่น (ตอ่ 1 รถตู)้ และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขจะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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