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ไฟลทบิ์น วนัท่ี จาก ถึง เวลาบิน ใชเ้วลาบิน 
VZ100 วนัแรก สุวรรณภูมิ(BKK) เชียงใหม(่CNX) 06.25 น. 07.40 น. 1.15 ชม. 
VZ2119 วนัสาม เชียงใหม่(CNX) สุวรรณภูมิ(BKK) 22.25 น. 23.45 น. 1.20 ชม. 
Date Program Hotel B L D 

วนัแรก 
(ศุกร์ 28/1/65) 
(ศุกร์ 4/2/65) 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชียงใหม่-วดับา้นเด่น- 
ถนนดอยลอยฟ้า-ประตูเวยีงแหง-บา้นตน้ไม-้บา้นเลาว-ู
Akipu Cafe-ข่วงสมเด็จพระนเรศวร-เวยีงแหง-วดักอมู-
วดัเวยีงแหง-พระธาตุนายาง-วดัเปียงหลวง-เปียงหลวง 

บา้น
สวน
ชมววิ 

- อิสระ ครัว 
เปียงหลวง 

วนัท่ีสอง 
(เสาร์ 29/1/65) 
(เสาร์ 5/2/65) 

เปียงหลวง-เวยีงแหง-ดอยดาํ-บา้นเล็กในป่าใหญ่- 
จุดชมววิตาพะเล-วดักองลม-วดัพระธาตุแสนไห- 
นาขั้นบนัไดบา้นนามน-นํ้าตกแม่หาด-เกอเจ่อแท่- 
โกบ่อเอะ๊-หว้ยเม่ียงโมเดล(ปู่หลู่ฟาร์ม)-เปียงหลวง 

บา้น
สวน
ชมววิ 

บา้นเล็ก
ในป่า
ใหญ่ 

ม่อน 
ลา้นชา้ง 

สุก้ียนูนาน 

วนัท่ีสาม 
(อาทิตย ์30/1/65) 
(อาทิตย ์6/2/65) 

เปียงหลวง-ซีหลงซาน-ศาลเจา้จีน-กองพล93- 
ชานแดนบา้นหลกัแต่ง-วดัไตห้วนั-อ่างเก็บนํ้าเก่ิงอ่ิง-
ตลาดเชา้เปียงหลวง-โครงการหลวงดอยแปกแซม- 

บา้นจีนโบราณ-วดัฟ้าเวยีงอินทร์-เวยีงแหง-เมืองงาย 
ไดมอนดค์าเฟ่-วดัป่าดาราภิรมย-์ถนนคนเดินท่าแพ- 
เชียงใหม่-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินสุวรรณภูมิ 

- เฮือน
หมอกคาํ 

ขา้วซอย
หมู่เฮา 

อิสระ 

วนัที่หน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชียงใหม่-อ.แม่แตง-วดับ้านเด่น-ถนนดอยลอยฟ้า-ประตูเวยีงแหง-บ้านต้นไม้- 
                     บ้านเลาวู-Akipu Cafe-เวยีงแหง-ข่วงสมเด็จพระนเรศวร-วดักอมู-วดัเวยีงแหง-วดัพระธาตุนายาง-วดัเปียงหลวง 

04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู3 เคาน์เตอร์C  สายการบิน ไทยเวยีทเจท ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี
(สัมภาระ  ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม) 

06.25 น. โดยสายการบิน ไทยเวยีทเจท เท่ียวบิน VZ100 เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ 
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  นาํท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 8-9ทีน่ั่ง เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วดัเด่นสะ

หลศีรีเมืองแกน(ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง)  ชมความสวยงามไม่ขาดสาย ภายในวดั
มีพื้นท่ีกวา้ง และมีส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม  ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาประยกุต ์นาํท่าน
นมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดทั้ง 12 ราศี พร้อมทั้งชม  อุโบสถ หอไตร วิหารเสาอินทขิล กุฏิไมส้กัทองทรง
ลา้นนา พระวหิาร พระสถูปเจดีย ์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ  
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ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวยีงแหง(ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) บนถนน
เส้นทางดอยลอยฟ้า เขตแดน อ.เชียงดาว กบั อ.เวยีงแหง ชม ดอกซากุระท่ีบานอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง และยงั
มองเห็นววิดอยหลวงเชียงดาวไดอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ ยิง่ช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก ชม บ้าน
ต้นไม้ ร้านกาแฟท่ีววิสวยงาม บรรยากาศของท่ีน่ีดีมากๆ บริเวณยงัมีชาวพื้นเมืองขายผลไม ้ต่างๆ มากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ ท่ี บา้นตน้ไม ้

 

 

 
บ่าย เดินทางสู่ Akipu Coffee ร้านกาแฟเล็กๆแต่มีมนตเ์สน่ห์ท่ีน่าหลงใหล และบริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ Akipu 

Garden & Market แหล่งปลูกผลไมเ้มืองหนาวของชนเผา่ลีซู ซ่ึงเวลาผลผลิตออกจะนาํมาจาํหน่ายใหก้บั
นกัท่องเท่ียว เช่น พลบัซึมะ สตอวเ์บอร์ร่ี เดินทางสู่ เวยีงแหง(ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 
45 นาที) นาํท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่ีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชขนาดหน่ึงเท่าคร่ึงของพระองคจ์ริง ประทบันัง่ พระหตัถข์วาทรงพระสุวรรณพิงคารหลัง่นํ้า
ทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหตัถซ์า้ยทรงพระแสงดาบ.. ท่ีพระองคไ์ดท้รงเสียสละในการกอบกูเ้อกราช
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ใหเ้ราเป็นไทยมาจนถึงทุกวนัน้ี นาํท่านชม พระธาตุเวยีงแหง(วดักอมู) เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีมีการคน้พบ พระมาลา 
ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เม่ือคร้ังยกทพัไปพม่า ก่อนท่ีท่านจะทรงพระประชวรแลว้
ส้ินพระชนมท่ี์ อ.เวยีงแหง นาํท่านชม วดัเวยีงแหง เป็นวดัท่ีเก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างข้ึน และเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิและสาํคญัเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวอาํเภอเวยีงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่
หรือพระเจ้าออกเหง่ือ อายกุวา่ 500 ปีมีสาเหตุท่ีเรียกวา่พระเจา้ออกเหง่ือเพราะเม่ือใดท่ีมีเหตุเภทภยัร้ายแรงเกิด
ข้ึนกบับา้นเมืองก็จะมีเหง่ือซึมออกมาเป็นการบอกลางร้าย นาํท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกวา่ กองมู
นางคาํอ๋วย สันนิฐานวา่ คนยางเป็นคนสร้างคาํวา่ "ยาง" เป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชเ้รียกชาวกะเหร่ียงแต่บางทีก็
เรียกพระธาตุองคน้ี์วา่ พระธาตุดอยนายาง  

 

 
เดินทางสู่ เปียงหลวง(ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัคนจีนยนูนานและ
ชาวไทยใหญ่  ชายแดนบา้นหลกัแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา ชม วดัเปียงหลวง วดัเก่า
คู่บา้นคู่เมืองของบา้นเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลงัใหม่ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(1)ท่ี ครัวเปียงหลวง(ล้ิมรส ขา้วขาหมูยนูนาน)  
พกั (1)             บา้นสวนชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่อง เปียงหลวง-เวยีงแหง-ดอยด า-โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่-ตาพะเล-เวยีงแหง-วดักองลม-ม่อนล้านช้าง- 
                           วดัพระธาตุแสนไห-นาขั้นบันไดบ้านนามน-โกบ่อเอ๊ะ-ห้วยเมี่ยงโมเดล-น า้ตกแม่หาด-เก่อเจ่อแท่-เปียงหลวง 

 

 
05.00 น. ปลุกท่านยามเชา้ .. นาํท่านข้ึนรถทอ้งถ่ิน 4WD เดินทางสู่ ดอยด า(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 45 นาที) จุดชมทะเลหมอกท่ีอยูเ่หนือระดบันํ้าทะเล 1835 ม. ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์น เบ้ือง
หนา้คือ ดอยหลวงเชียงดาว เบ้ืองล่างคือ ตวัเมืองเวยีงแหง  
นาํท่านเดินทางสู่ โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่(ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 20 นาที)  

 
รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่  ล้ิมรส ข้าวต้มปลาเทราซ์ และชิม ซาซีมิสดๆจากบ่อ 
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ชม โครงการบ้านเลก็ในป่าใหญ่@เวยีงแหง ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน า้ดัง เป็นโครงการในพระราชด าริของ
พระพนัปีหลวง ลอ้มรอบดว้ย ตน้ซากุระ และ ตน้เมเป้ิล และยงัเป็นแหล่งเพาะเล้ียง ปลาเทราซ์ ปลาสเตอเจ้ียน 
โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น มีพื้นท่ีราบตามหุบเขา โดยมีดอยหลวงสูงถึง 1944 ม.  

 



     | 7 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ ตาพะเล(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที)  จุดชมววิแห่งใหม่ของเวยีง
แหง สถานท่ีสุดอนัซีน สูงจากระดบันํ้าทะเล 1330 ม. เบ้ืองหนา้คือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จนไดเ้วลาเดินทางสู่ 
เวยีงแหง ชม วดักองลม วดัท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง มาท่ีเวยีงแหงน้ีแลว้ตอ้งมาเยอืนวดัแห่งน้ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี ม่อนลา้นชา้ง(ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง) คาเฟ่ววิหลกัลา้น 
บ่าย นาํท่านชม วดัพระธาตุแสนไห เป็นศูนยร์วมจิตใจคนในอาํเภอเวยีงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บา้นคู่เมือง

ของเวยีงแหง หากใครมาเท่ียวท่ีอาํเภอเวยีงแหงแลว้ไมไ่ดไ้ปสักการะพระบรมธาตุก็ถือวา่ยงัไม่ไดม้าถึงอาํเภอ
เวยีงแหงนาํท่านชม นาขั้นบันไดบ้านนามน ชมผนืนาท่ีมีความสวยงาม ท่ีปลูกอยูต่ามแนวเขาลดัหลัน่กนัมา 
ตามพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั แต่ก็สวยงามพอท่ีจะใหท้่านไดส้ัมผสันาํท่านชม น า้ตกแม่หาด อยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติหว้ยนํ้าดงั มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และเดินทางสะดวก 
นาํท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนดแ์คนยอ่นเวยีงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลวา่ ภูเขาขาด เป็นสถานท่ีท่ี
ธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์นมาไดอ้ยา่งสวยงาม แกรนดแ์คนยอนแห่งน้ีอยูท่ี่บา้นนามน อยูท่างกลางขนุเขาและ
ตน้ไม ้คอ่นขา้งมีความสูง สวยงามมาก ๆ นาํท่านชม โกบอเอ่ะ ผา้ทอกระเหร่ียง ซ่ึงทอดว้ยมือและใชสี้จาก
ธรรมชาติ ซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได ้นาํท่านชม ห้วยเมี่ยงโมเดล(ปู่หลู่ฟาร์ม) แหล่งเรียนรู้โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนไดเ้วลาเดินทางสู่ เปียงหลวง 
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19.00 น.        รับประทานอาหารคํ่า(4)ท่ี โคก้แอนดค์อฟฟ่ี(ล้ิมรสสุก้ียนูนาน)  
พกั  (2)          บ้านสวนชมววิ รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
 

วนัทีส่าม เปียงหลวง-ซีหลงซาน-ศาลเจ้าจีน-วดัไต้หวนั-อ่างเกบ็น า้เกิง่อิง่-กองพล93-ตลาดเช้าเปียงหลวง-บ้านจีน- 
                           โครงการหลวง@แปกแซม-วดัฟ้าเวยีงอนิทร์-ชายแดนบ้านหลกัแต่ง-เวยีงแหง-เมืองงาย-เชียงดาว-แม่แตง- 
                           ไดมอนด์ คาเฟ่-แม่ริม-วดัป่าดาราภิรมย์-เชียงใหม่-ถนนคนเดินท่าแพ-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินสุวรรณภูม ิ

   

 

 
05.30 น. นาํท่านสู่ จุดชมววิทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ "หุบเขามังกรตะวนัตก"  เป็นจุดชมพระ

อาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกท่ีสวยงานอีกท่ีหน่ึงของเปียงหลวง เม่ือมองจากยอดดอย ซี หลง ซงั  สักการะ เทพ
เจา้ ณ ศาลเจ้า ชม วดัจีนซีหลงซาน วดัท่ีสร้างใหม่มีความสวยงาม มองเห็นวิวของอ่างเกบ็น า้เกิง่อิง่และเมือง
เปียงหลวง ชม ฐานทพักองพล 93 ของกองทพัจีนคณะชาติ ท่ี สถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวมากมายเกินข้ึนท่ีน่ี 
โครงสร้างทาํดว้ยดิน มีลกัษณะเป็นรูปตวัแอล ดา้นหลงัจะมีตน้ไทรขนาดใหญ่ค่อยแผก่ิ่งกา้นสาขาใหร่้มเงาอยู่
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ดว้ย..หมู่บา้นเปียงหลวง นาํท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยนูนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเต๋ียวเตา้หู้
อ่อน เตา้หูท้อด สุก้ียนูนาน หรือจะเดินชมบา้นเรือนบรรยากาศแบบจีน ชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหวั 

 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที ่เฮือนหมอกคาํ  

 
ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริบา้นแปกแซม ณ บา้นเปียงหลวง เบ้ืองหนา้ 
เหมือนภาพวาดท่ีเหมือนมีใครมาป้ันแต่งไว ้เป็นภาพทิวทศัน์ท่ีแปลกตาของสวนดอกไมแ้ละตน้พญาเสือโคร่ง 
สามารถมายนือยูใ่นระดบัความสูงท่ีใกลท้ะเลหมอก และยงัมีศาลเจา้จีนไวส้าํหรับสักการะขอพร  

 

 
ชม  วดัฟ้าเวยีงอนิทร์(วดั2แผน่ดิน)  มีเจดียท่ี์เป็นพุทธสถานสาํคญั นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมาย
วา่ "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานวา่สร้างข้ึนบนพื้นท่ีเจดียเ์ก่าในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบนัเป็น
ทั้งสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างข้ีนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให ้พล.อ. กอนเจิง 
ชนะศึก ประธานกองทพัสหปฏิวติัฉาน ชม จุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลกัแต่ง จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.เชียง
ดาว(ระยะทาง 84 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี ขา้วซอยหมู่เฮา(ล้ิมรสขา้วซอยท่ีลือช่ือ) 
บ่าย เดินทางสู่ Air Diamon Cafe(ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 45 นาที) ร้านกาแฟบนเคร่ืองบิน

แห่งแรกในเชียงใหม่ บนเคร่ือง AIRBUSA330-300 ท่ีดดัแปลงเป็นร้านกาแฟจาํลองบรรยากาศไดน้ัง่จิบกาแฟ
บนเคร่ืองบิน (อิสระถ่ายรูปดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ใชบ้ริการบนเคร่ืองบิน) เดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์
(ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 25 นาที) วดัสวยงามของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมแบบลา้นนา มี
พญาราชสีห์หลวงอยูด่า้นหนา้ทางเขา้วดั บดัไดพญานาคคู่ ลวดลายปราณีต  พระวิหารหอคาํหลวง ท่ีมีความ
สวยงาม ฯลฯ แลว้เดินทางสู่ ถนนคนเดินทา่แพ(ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) อาหาร
คํ่าอิสระท่ี ถนนคนเดินท่าแพ จนไดเ้วลาแลว้เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

 

 
22.25 น. โดยสายการบิน ไทยเวยีทเจท เท่ียวบิน VZ119 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ..................... 
 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 

ส่ิงของทีจ่ าเป็นควรน าติดตัว ยาประจาํตวั, รองเทา้สวมสบาย, เส้ือกนัหนาว, ของใชจ้าํเป็น 
   

ก าหนดเดินทาง 28-30 มกราคม 2565,4-6 กุมภาพนัธ์ุ 2565 ค่าบริการท่านละ 6,999 บาท ,พกัเดี่ยวเพิม่ 1,500 บาท ไม่มีราคาเด็ก 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. 
 รถตูท้่องเท่ียวเชียงใหม่ , รถทอ้งถ่ินข้ึน ดอยดาํ-โครงการบา้นเล็กในป่าใหญ่-ตาพะเล 
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
 มคัคุเทศก ์, เจา้หนา้ท่ีส่งทวัร์ท่ีสนามบิน 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
-หากต้องการซ้ือน ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม 450 บาท/1เที่ยวบิน 
(ซ้ือพร้อมออกตัว๋ หากซ้ือหลกัจากออกตัว๋ ราคาจะมีการปรับเปล่ียน โปรดสอบถามเพิ่มเติม) 

เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 3,500 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 การยกเลกิการเดินทาง -แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณมีีการมัดจ าต่างๆ) 

-ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

เง่ือนไขเพิม่เติม 

- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อ
จลาจล กระประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการชาํระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี  
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ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านทีเ่ข้าเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนดิซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟารม์ 

(Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 แอสตราเซนกิา 

(AstraZeneca) เข็ม 2 หรือไดร้บัวคัซีนชนดิแอสตราเซนกิา (AstraZeneca),ไฟเซอร ์(Pfizer),โม

เดอรน์า (Moderna),จอหน์สนัแอนดจ์อหน์สนั (Johnson and Johnson) จ านวน 2 เข็ม มาแลว้เป็น

ระยะเวลาอย่างนอ้ย 14 วนั และไม่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง 

2. หรือ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จาก

สถานพยาบาลว่าเป็นลบ พรอ้มใบรบัรองแพทย ์

3.  ส าหรบัผูที้เ่คยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรกัษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรบัรอง

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