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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 พฤศจิกายน              03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 ธันวาคม   01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 / 08-11 / 09-12 / 10-13 

 

วันแรก(1(       เชยีงใหม ่– ออบหลวง – สวนสนบอ่แกว้ – แมส่ะเรยีง – ถ้า้แก้วโกมล 
        ขนุยวม – ทุง่ดอกบวัตอง – ดอยแมอู่คอ – แมฮ่อ่งสอน 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น้าท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้า

ผาหินขนาบล้าน้้าแม่แจ่ม ท้าให้เกิดหุบเขาผาลึก 
โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวง
ถึงระดับน้้าปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามเบื้องล่างเป็น
แม่น้้าที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มี
ลักษณะเป็นผาสูงชัน  จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานี
ทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ 
พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยาน
แห่ งช าติ ฯ  น้ าพั น ธุ์ ม าจาก ต่ างป ระเท ศ  เช่ น 
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหา
พันธุ์ที่ เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน้า เพื่อปลูกบนป่า
เสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชม
แนวป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่าน
หมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที่สองมาเกิด
เป็นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ้้าแก้วโกมล’ ชม

ถ้้าที่มีผลึกแร่แคลไซค์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะ  ที่
มีความใสกาวบริสุทธิ์ดูคล้ายเกล็ดน้้าแข็งเกาะทั้ง
บริเวณผนังถ้้า จัดว่าเป็นถ้้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้้าผลึกแร่แคลไซต์
ที่ ค้ น พ บ เพี ย ง  3  แ ห่ ง ทั่ ว โล ก  คื อ พ บ ที่  จี น 
ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อ.
ขุนยวม น้าท่านชม *** ‘ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ’ ที่
บานสะพรั่งเต็มดอย ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่
ที่สุดในไทย (ชมได้เฉพาะเดือน พฤศจิกายน–ต้น
ธันวาคม ( จากนั้นเดินทาสู่เข้าสู่แม่ฮ่องสอน  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
 
ทีพ่กั : อมิพเีรยีล แมฮ่อ่งสอน หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 



วันที่สอง(2(  ปางอุง๋ – บ้านรกัไทย – ภูโคลน – ถ้้าปลา – สะพานซูตองเป ้-  กะเหรีย่งคอยาว ‘บ้านหว้ยเสอืเฒา่’ –  
พระธาตดุอยกองมู - ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน   

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโล้น และป่าเสื่อมโทรม ที่มีการฟื้นฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึง

สร้าง “อ่างเก็บน้้าปางตอง (ปางอุ๋ง(”ขึ้นตาม
แนวพระราชด้าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนท้า
ให้ทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและมี
อากาศที่เย็นตลอดทั้งปี ชมทิวทัศน์ที่แวดล้อม
ไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ และ
สายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน้้าสวยงาม
น่าประทับใจ จากนั้นแวะ ‘บ้านรักไทย’ หมู่บ้าน
ชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ “ก๊ก
มินตั๊ง” (กองพล 93( อยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 
กว่า 1,776 เมตร ท้าให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่ง
กับการปลูกชาพั นธุ์ดี  และพื ช เมืองหนาว 
ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมก
ไม้ที่ อุดมสมบูรณ์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน’ แหล่งน้้าแร่และโคลน

ธรรมชาติที่มาจากสายน้้าแร่ใต้พื้นดินซึ่งอุดม
ไปด้วย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
ผิวพรรณของมนุษย์ มีเวลาให้ท่านได้ทดลองส
ปาพ อกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตาม
อัธยาศัย *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์( 
เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติ ถ้้าปลา – น้้าตกผา
เสื่อ’ ภายในถ้้ามีน้้าไหลออกจากถ้้าใต้ภูเขาอยู่
ตลอดเวลา และมีบรรด าฝู งปลา ปลามุ ง 
ปลาคัง หรือ ปลาพลวง จ้านวนมากมาอยู่
อาศัยในถ้้าแห่งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีทิวทัศน์
ขอ งส ภ าพ ป่ า  ห น้ าผ า เขาหิ น ปู น อั น เป็ น
ธรรมชาติ ที่ สวยงามมาก จากนั้ น แวะชม 
‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.( สะพานที่เกิดจาก 
ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วม ใจของ
พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้
ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า 
หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ
ความ ความส้า เร็จ ใดๆ ก็จะพ บกับความ
สมหวัง  เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่า
คอยาวที่อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยด้ารงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบ
ไปด้วยป่า ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะ



เป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ จากนั้นน้าสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง
แม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบล้อม
ด้วยภูเขาสูงชัน  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบ้านในอ้าเภอปายน้าสินค้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย   

ทีพ่กั : อมิพเีรยีล แมฮ่อ่งสอน หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วันทีส่าม(3(   วัดจองคา้,วดัจองกลาง – ปางมะผา้ – บา้นลกุขา้วหลาม – ดอยกิ่วลม  
          ปาย – วดัน้า้ฮ ู– สะพานประวัติศาสตร ์– กองแลน – หว้ยน้า้ดัง – เชยีงใหม ่  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังอาหารน้าท่านเยี่ยมชมวัดจองค้าและวัดจอง

กลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 
สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัดจองกลาง ซึ่งเป็น
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว 
‘บ้านลุกข้าวหลาม ’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.(  ชม
ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสินค้าสินค้าพื้นเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของ
ชาวบ้านมูเซอมาจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิวสองฝั่ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุดจุด
ชมวิว ‘ดอยกิ่วลม’  (33 กม.(  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.(   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ ‘วัดน้้าฮู’ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของเมื อ งป าย  สั ก ก าระ ‘ห ล วงพ่ ออุ่ น เมื อ ง ’ 
พ ระพุ ท ธรูป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  ที่ เป็ นที่ สั ก ก าระขอ ง
ชาวเมืองปาย  ในวัดยังมีพระเจดีย์สีทองที่เรียกว่า 
เจดีย์อัฐิพ ระสุพ รรณ กัลยา ซึ่ งบรรจุอัฐิพ ระ
สุพรรณกัลยาอยู่อีกด้วย  ชมและถ่ายภาพกับ 
‘สะพานประวัติศาสตร์’ ข้ามแม่น้้าปาย ที่สร้างขึ้น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ 
หรือ ‘ปายแคนยอน ’ (10 กม.( ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง 
ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกัน
เป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของ
จังหวัดแพร่ และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของเมืองปาย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยาน
แห่งชาติห้วยน้้าดัง’ (29 กม.(  จุดชมวิวบรรยากาศ 
มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชัน



สลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้้าล้าธารที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.(    
ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
ทีพ่กั: Eastin Tan Hotel Chiang Mai หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
วันทีส่ี(่4(   เชียงใหม ่– ดอยสเุทพ - บา้นแมก่า้ปอง – โหลง่ฮิมคาว – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น้าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้น

เมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 
306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ 
ท ร ง ม อ ญ  ที่ ใต้ ฐ า น พ ร ะเจ ดี ย์ มี พ ร ะบ ร ม
สารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริ
มงคล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ้านแม่ก้าปอง’ (53 กม.(  

หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กัน
อย่างเรียบง่าย ในกิ่งอ้าเภอแม่ออน ด้วยภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 
เมตรจากระดับน้้าทะเล ท้าให้ที่นี่มีอากาศเย็นและ
ชื้นตลอดทั้งปี และ ‘แม่น้้าตกแม่ก้าปอง’ ใหลผ่าน
กลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้าน
ตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่ก้าปอง’ ที่มีวิหารเป็นไม้
ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็น
ลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่
กลางล้าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่
เขียวขจี บ้านแม่ก้าปองเป็นหมู่บ้านที่ท้าเมี่ยง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่
ชาวบ้านเอาใบมาท้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาส้าหรับจ้าหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมน้้าตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่ก้าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย . 
จากนั้นเดินทางสู่อ.สันก้าแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้้าคาว วิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ 
งานท้ามือและงานเสื้อผ้า ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาว
โหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท้าสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพื้นเมือง ที่ยังเป็น
ที่ตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล์ Meena มีข้าวอีกด้วย 

19.15 น. น้าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE 121 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
  
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้



มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ้านาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะค้านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส้าคัญ  
 

กา้หนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2564 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

03-06 พ.ย. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 
10-13 พ.ย. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 
17-20 พ.ย. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 
24-27 พ.ย. 65 18,990 18,990 18,790 18,490 5,000 
01-04 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
02-05 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
03-06 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
04-07 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
08-11 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
09-12 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 
10-13 ธ.ค. 65 20,990 20,990 20,790 20,490 6,000 

จา้นวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 6 ทา่น 
 

การเลอืกทีน่ัง่ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ท้าการจองและช้าระมัดจ้ามาก่อน เลือกที่นั่งบนรถตู้โดยสารก่อน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ                

น้้าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส้าหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ   
3. โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน(  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 
 
 



เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท้าการนับจากวันจอง พร้อมส่งส้าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น้าส่งประกันการเดินทาง( และหลักฐานโอนเงิน 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท้าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช้าระเงินค่า

มัดจ้าหรือช้าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง( 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ้าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท 

หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท้าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ้านวน 50 % ของเงินที่
ลูกค้าได้ช้าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท้าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า  

2. กรณีที่มีการจองต่้ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ช้าระไว้แล้ว
ทั้งหมด 
 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ้านวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 
● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล้าดับการจอง และถือเป็นสทิธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 
● เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
มาตรการการดแูลปอ้งกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 
● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ( 
● มีการฉีดพ่นท้าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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