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เชียงใหม่ ถ ้ำเมืองออน วดัป่ำแดด 

3 วนั 2 คืน  เดินทำงโดยสำยกำรบนิไทยเวยีตเจท็ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดดอยพระฌาน – พระใหญ่ไดบุทสึ – วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง – ประตูท่าแพ – โรงแรมที่พัก  อาหาร -/กลางวัน/เย็น 

 
04.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
06.10 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ100 
07.30 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ 
หรือเที่ยวบิน 
05.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
07.30 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ114 
08.50 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ 
 

 
หมายเหต ุทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเป็นระบบ Random ไมส่ามารถลอ็คทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจไมไ่ดน้ัง่ติดกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บนเครือ่งบนิ

ได ้เพราะเปน็ตั๋วกรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบิน 
 
เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว  

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลำปาง นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันเงียบสงบที่เรียกว่า 
ดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากตัววัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนาที่งดงามยงัมี พระใหญไ่ดบุทซึ องค์พระสเีขยีวขนาดใหญ ่เป็นอีกหนึง่จุดแลนด์มารค์ลา่สดุของดอยพระฌาน ที่
ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น 



 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 1] 
 
บ่าย นำท่านเข้าสู ่พระธาตลุำปางหลวง เป็น

พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วย
เริ่มสรา้งในปฉีลแูละเสรจ็ในปีฉล ูภายใน
องค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระ
อัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอ
ด้านหน้าและด้านหลัง 
 
จากนั้นนำทา่นถ่ายรปู ประตูท่าแพ เป็น
หนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้าไม่
มาก็ไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพ  

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 2] 
พกัที ่  IMM HOTEL เชยีงใหม ่ หรอืระดับเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
วันที่สองของการเดินทาง วัดถ้ำเมอืงออน – ม่อนกุเวร - วัดป่าแดด – วัดพระธาตุดอยคำอาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 3] 

จากนั ้นนำท่านสู ่ วัดถ้ำเมือง
ออน ภายในถ้ำบรรจุพระเกศา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ ้า ซ ึ ่งบรรจ ุอยู ่ ในพระธาตุ 
เ ร ียกว ่า  “พระธาต ุนมผา” 
น ั บ เ ป ็ น พ ร ะ ธ า ต ุ ท ี ่ แ ป ล ก
ประหลาดและสวยงามมากที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ตามตำนานกล่าวว่า ครั้นเมื่อ
ออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้า
จะนำเอาพระภ ิกษ ุออกเดิน
ธุดงค์และเผยแพร่คำสั ่งสอน 
เมื่อผ่านมายังเมืองหริภุญชัย (จ.ลำพูน) แล้วขึ้นทางเหนือมายังถ้ำดอยศิลาแห่งนี้ เมื่อพระพุทธเ จ้านำเอาพระภิกษุ
ขึ้นมายังดอยถำ้ ก็สถิตนั่งอยูเ่หนือถ้ำดอยศลิานั้น ได้มีนาคราจาหรือพญานาคที่สงิสถติยอ์ยู่ถายในถ้ำได้ขึ้นไปสังเกตุ
ดูดอยถ้ำศิลา ก็ได้เห็นพระพทุธเจ้าพำนักอยูบ่นดอย พญานาคจึงไดแ้ปลงกายเป็นมนุษยแ์ล้วได้นำเอาผลไม้ และน้ำผึ้ง



 
 
 
 
 

ป่าถวายแด่พระพุทธเจ้า เมื่อท่านรับเอาแล้วก็ถวายพรแก่พญานาค พญานาคมีความปิติยินดี จึงขอเอาเกศาธาตุ
พระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในพระธาตุนมผา เพื่อเป็นที่กราบไหว้ สักการะบูชาภายในถ้ำ   
จากนั้นนำท่านสู ่ม่อนกุเวร สถานที่เคารพท้าวเวสสวุรรณแหง่ดนิแดนลา้นนา ออกแบบไดแ้ปลกใหมก่วา่ที่อืน่คอืมสีไตล์
แบบญี่ปุ่น ภายในสถานธรรมมีการจัดสวนแบบญี่ปุ่น มีร้านแบบญี่ปุ่นอยู่ด้านใน   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 4] 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าแดด สายมูต้องมา ขอพรองค์พระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้ขจัดอุปสรรค

ปัญหาทั้งหลาย โดยพระพิฆเนศของวัดป่าแดดแห่งนี้ก็เป็นที่เลื่องลือว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก  



 
 
 
 
 

 
จากนั ้นนำท่านเข ้านมัสการ วัดพระธาตุดอยคำ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป็นมายาวนานนับพันปีตั้งแต่สมัย หริภุญ
ชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จดีย ์พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพทุธรูปปาง
มารวิชยั ท่านบันดาลใหผู้ท้ี่ไปขอพร จะมีโชคลาภ เงินทอง  ตาม
ตำนานเล่าขานว่าองค์หลวงพ่อทันใจนี ้ ท่านมีญาณวิเศษ
เกี่ยวกับโรคภยัไข้เจบ็ แม้กระทัง่เปน็อมัพฤกษห์รอือัมพาต หาก
ไปอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้ว หลังจากกลับมาจะ
หายขาดทันที  

 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว 
พกัที ่  IMM HOTEL เชยีงใหม ่ หรอืระดับเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 
วันที่สามของการเดินทาง วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดโลกโมฬี – กาดต้นพยอม – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

      อาหาร เช้า/กลางวัน/- 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 5] 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีเกดิปีมะแม เป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนา
และประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 



 
 
 
 
 

ขั้นภายใน วัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ล้านนา ที่ใตฐ้านพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าบรรจุอยู่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่ แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญ คู่เมืองเชียงใหม่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 6] 
 
บ่าย นำท่านเข้าชม วัดโลกโมฬี วัดสวยเก่าแก่

สไตล์ลา้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ ภายในวดั
มีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลาย
แกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตู
ทางเข้าวัด  ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะ
โค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็น
ม ุมท ี ่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี ้ภายใน
บริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาด
ใหญ่ สิ ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ประดิษฐานอยู่ภายใน
บริเวณวัดหลายจดุ ให้กราบไหวเ้พือ่ความเปน็ศริมิงคล จากนั้นนำทา่นสู ่กาดต้นพยอม เลือกซือ้ของฝาก ก่อนเดนิทาง
กลับ 
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ 

18.05 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ2105 
19.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพฯ 
หรือเที่ยวบิน 
19.25 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ123 
20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพฯ 
 

******************************************************** 
 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีวตจา่ยเพิม่ 
01-03 สงิหาคม 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
02-04 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
03-05 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
04-06 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
07-09 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
08-10 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
09-11 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
14-16 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
15-17 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
16-18 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
17-19 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
21-23 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
22-24 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
23-25 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
24-26 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
28-30 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
29-31 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
01-03 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
04-06 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
05-07 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
06-08 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
07-09 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
08-10 กนัยายน 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
11-13 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
12-14 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
13-15 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
14-16 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
15-17 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
18-20 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
19-21 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
20-22 กนัยายน 2565 6,999 1,500 



 
 
 
 
 

21-23 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
22-24 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
25-27 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
26-28 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
27-29 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
28-30 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
02-04 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
03-05 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
04-06 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
05-07 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
06-08 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
09-11 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
11-13 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
16-18 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
17-19 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 ตลุาคม 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
19-21 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
20-22 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
24-26 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
26-28 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
27-29 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 6,999 1,500 
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2565 6,999 1,500 
01-03 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
02-04 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
03-05 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
06-08 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
07-09 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
08-10 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
09-11 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
10-12 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
13-15 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
14-16 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
15-17 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 



 
 
 
 
 

16-18 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
17-19 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
20-22 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
21-23 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
22-24 พฤศจกิายน 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
23-25 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
24-26 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
27-29 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
28-30 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2565 6,999 1,500 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2565 6,999 1,500 

01-03 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
05-07 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
06-08 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
07-09 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
08-10 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
12-14 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
13-15 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
14-16 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
15-17 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
19-21 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
20-22 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
21-23 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
22-24 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
26-28 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
27-29 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
28-30 ธนัวาคม 2565 6,999  1,500 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อัตราบริการนี้รวม 
➢ ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเปน็ราคาตั๋วพเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความ

ประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น  
➢ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 
➢ ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ 
➢ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
➢ กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
➢ กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ  
➢ ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง  
➢ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
➢ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย  
➢ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
➢ ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทำไว ้ทั้งนี้

ย่อมอยูใ่นข้อจำกัดที่มกีารตกลงไว้กบับรษิทัประกันชวีิต ทุกกรณ ีต้องมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไม่รวม 
➢ ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
➢ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น  
➢ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
➢ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
➢ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  
➢ ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 
➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 
กรณีเจ็บป่วย 

• กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทำการเลือ่น  การเดนิทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง  

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน  
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้  
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ 
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น  การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย 

ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้  
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
• ที่นั่งบนรถตู้ ท่านที่จองและชำระเงินมาก่อน มีสิทธิ์เลือกที่นั่งได้ก่อน  



 
 
 
 
 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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