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รหัสโปรแกรม : 24223 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 แม่ฮอ่งสอน-ปาย 3 วนั 2 คนื 
พกัรสีอร์ท 4 ดาว 
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แมฮ่อ่งสอน-ปางอุง๋-หมูบ่า้นรกัไทย-ปางมะผา้-ลอ่งแพถำ้นำ้ลอด-บา้นจา่โบ ่
ปาย-หมูบ่า้นจนียนูนานบา้นสนัตชิล-วดันำ้ฮู-จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล 
นำ้พรุอ้นโปง่นำ้รอ้นทา่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-ถนนคนเดนิปาย 

แมฮ่อ่งสอน-สะพานไมซ้ตูองเป้-วดัพระธาตดุอยกองม ู
โดยสายการบนินกแอร ์
 

วนัแรก สนามบนิ-แมฮ่อ่งสอน-ปางอุง๋-หมูบ่า้นรกัไทย-เขา้ทีพ่กั (-/-/เย็น ) 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ อาคาร 2 ช ัน้ 3 เคา
เตอรส์ายการบนินกแอร ์ 

12.00 น. ออกเดนิทางสูแ่มฮ่อ่งสอน โดยเทีย่วบนิที ่DD154 
13.30 น. ถงึสนามบนิแมฮ่อ่งสอน ผา่นขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

เทีย่วชมปางอุง๋ หรอืมชีือ่เต็มวา่โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่มูบ่า้นรวม
ไทย ต าบลหมอกจ า
แป่ เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วมี
สภาพแวดลอ้มเป็นป่า
สนขึน้เรยีงรายอยูร่อบๆ 
อา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่
บนยอดเขา จนุ ้าได ้
580,000 ลกูบาศกเ์มตร 
ลักษณะคลา้ยตัว L อยูบ่นทีร่าบสงูมปีลายน ้าไหลออกไป
ยังหว้ยมะเขอืสม้ ในชว่งฤดหูนาวระหวา่งเดอืนธันวาคม–
มกราคม ในตอนเชา้จะมลีมหนาวพัดมาพรอ้มกบัไอหมอก
ทีล่อยอยูเ่หนือผนืน ้า จงึไดร้ับการขนานนามวา่เป็น 
"สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เมอืงไทย" ปางอุง๋เป็นหนึง่ใน
โครงการพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอ
ดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีท่รงพัฒนาขึน้เพือ่ให ้
ราษฎรชนกลุม่นอ้ยบรเิวณนัน้เลกิปลกูพชืเสพตดิ และบกุ
รกุพืน้ทีป่่า ใหท้า่นไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละววิสวยๆ ของอา่ง
เก็บน ้าและป่าสน หรอืเก็บภาพหงสข์าว หงสด์ าซึง่เป็นหงสพ์ระราชทานจากสมเด็จพระราชนีินาถ 
และถา่ยภาพทีส่ะพานไมม้มุถา่ยภาพทีท่กุคนตอ้งหา้มพลาด  
น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวจนียนูนานทีใ่นสมัยอดตีเคยเป็นทหารจนีคณะ

ชาต ิ(กองพล 93) หรอืทีเ่รารูจ้ักกนัวา่กก๊มนิตั๊ง ทีน่ี่มอีากาศเย็นๆ สบายๆ เกอืบทัง้ปี เพราะอยูส่งู
จากระดับน ้าทะเลถงึ 1,776 เมตร จงึเหมาะอยา่งยิง่กบัการปลกูชาพันธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทีน่ี่จงึ

เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของชา และการไดเ้รยีนรูวั้ฒนธรรมไทย-จนี ทีผ่สมผสานกนัอยา่ง

ลงตัว 
ค ่า บรกิารอาหารค า่ทีร่า้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

พกัที ่Chasa Rakthai Resort / Lee Wine Rukthai Resort 4* หรอืเทยีบเทา่ 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัแบบ 2 ทา่น หรอื 4 ทา่น) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
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วนัทีส่อง ปางมะผา้-ลอ่งแพถ า้น า้ลอด-บา้นจา่โบ-่ปาย-หมูบ่า้นจนียนูนานบา้นสนัตชิล-วดัน า้ฮ-ูจดุ
ชมววิทะเลหมอกหยนุไหล-น า้พุรอ้นโป่งน า้รอ้นทา่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-เลฟิ
สตรอวเ์บอรร์ ีป่าย-ถนนคนเดนิปาย     (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ 2) 
  น าทา่นเดนิทางไปอ าเภอปางมะผา้ เทีย่วชมแหลง่โบราณคดทีีส่ าคัญคอืถ า้น า้ลอด ลอ่งแพเทีย่ว

ชมภายในถ า้ ซึง่มลี าน ้าลางไหลลอดภเูขาไปยังอกีดา้นหนึง่ ภายใน

เป็นถ ้าขนาดใหญ่ เต็มไปดว้ยหนิงอกและหนิยอ้ยทีส่วยงาม ทีม่คีวาม

ยาวถงึ 500 เมตร กวา้ง 20 เมตร และสงูถงึ 50 เมตร น ้ากดัเซาะโพรง

ถ ้าแหง่นี้มามากกวา่ลา้นปีได ้เลยท าใหเ้กดิเป็นถ ้า ถงึ 3 ที ่คอื ถ ้าเสา

หนิหลวง ถ ้าตุ๊กตา และถ ้าผแีมน  

เริม่จากถ า้เสาหนิหลวง เป็นถ ้าทีม่ขีนาดกวา้งขวางและมหีนิงอกหนิ

ยอ้ยสวยงามตระการตา ตอ่มาคอืถ า้ตุก๊ตา ชือ่น้ีมาจากลักษณะรปูรา่งที่

คลา้ยกบัตุก๊ตาเพราะมหีนิงอกทีเ่ป็นปุ่ มเล็กๆ เรยีงกนัอยู่มากมาย ถ ้านี้จะเป็นถ ้าทีก่วา้งและยาวทีส่ดุ 

และทีผ่นังถ ้ายังมภีาพเขยีนสมัยกอ่นประวัตศิาสตรอ์กีดว้ย ถ ้าสดุทา้ยคอืถ า้ผแีมน นอกจากมหีนิ

งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามแลว้ ยังสามารถพบเศษภาชนะดนิเผา เมล็ดพชื เครือ่งมอืหนิ ซกีฟัน และ

กระดกูของมนุษยไ์ดอ้กีรวมไปถงึโลงผแีมน ทีเ่ป็นทอ่นไมท้ีถ่กูขดุตรงสว่นกลางออกจนเป็นรอ่ง

ขนาดใหญเ่อาไวส้ าหรับใสอ่าหารใหส้ตัวเ์ลีย้ง มทีัง้ขนาดเล็กและใหญต่า่งกนัไป 

  เดนิทางไปเทีย่วชมบา้นจา่โบ ่เป็นทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ในปางมะผา้ ทีน่ี่จะเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ที่

ถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขา นอกจากจะมวีวิทวิทัศนท์ีอ่ลงัการแลว้ยังมวีถิชีวีติของชาวลาหู ่หรอืมเูซอที ่

น่าสนใจอกีดว้ย บา้นจา่โบต่ัง้อยูบ่นเขาสงูประมาณ 900 เมตร บรเิวณรอบๆ หมูบ่า้นเป็นเทอืกเขา

หนิปนู ภายในหมูบ่า้นทัง้สองฝ่ังถนนเป็นบา้นเรอืนไมแ้บบชาวเขาดัง้เดมิ ชาวบา้นในชมุชนบา้นจา่

โบเ่ป็นชาวลาหูท่ีย่า้ยมาจากหว้ยยาวโดยการน าของนายจาโบ ่ไพรเนตธิรรม หมูบ่า้นน้ีก็เลยไดช้ือ่

วา่ชมุชนจา่โบน่ันเอง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหาร (มือ้ที ่3) 

จากนัน้เดนิทางไปเทีย่วชมหมูบ่า้นจนียนูนานบา้นสนัตชิล บรรยากาศในหมูบ่า้นจ าลองเหมอืน
เราไดก้า้วเขา้มาสูป่ระเทศจนี เน่ืองจาก
ลักษณะของการตกแตง่สถานทีจ่ะเป็นสไตลจ์นี
ยนูนานทัง้หมด สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่เมือ่กา้ว
ยา่งเขา้ไปในเขตของศนูยวั์ฒนธรรม คอื มังกร
สสีดพันอยูก่บัเสาซีง่ตัง้อยูบ่นเนนิหนิสเีขม้  
เทีย่วชมวดัน า้ฮ ูซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้
พ่ออุน่เมอืงพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิ ์อายเุกอืบ 
500 ปี ท าดว้ยทองสมัฤทธิ ์สว่นบนของพระ

เศยีรเปิดออกได ้และมนี ้าขังอยู ่นอกจากนัน้ยังมเีจดยีอ์นุสรณ์สถานของพระ
สพุรรณกลัยา พระเชษฐภคนิีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยูใ่นบรเิวณวัด 
น าทา่นไปจดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล หา่งจากหมูบ่า้นสนัตชิล 
ประมาณ   1.6  กโิลเมตร เป็นจดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงาม
ของอ าเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว 
สามารถ มองเห็นทะเลหมอกทีถ่กูราย
ลอ้มไปดว้ยทวิ เขานอ้ยใหญ ่และทัศนียภาพ

บา้นเรอืนของเมอืงปายทีถ่กูปก คลมุดว้ยสายหมอก   ค าวา่
หยนุไหล เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึแหลง่ทีเ่มฆไหลมา
รวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียู นานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี 
แตใ่นทีส่ดุกอ็พยพยา้ยถิน่ฐานมา รวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยนุ
ไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดฝูนและฤดหูนาว  บรเิวณจดุชมววิไดจ้ัดท าเป็นระเบยีงชมววิและจดุ
ถา่ยภาพน่ารักๆ หลายจดุ ทัง้ระเบยีงชมววิ จดุคลอ้งกญุแจคูร่ัก ป้ายรอ้ยทีบ่อกรัก และศาลาส าหรับ
น่ังช มววิยามเชา้  
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เทีย่วชมน า้พุรอ้นโป่งน า้รอ้นทา่ปาย เป็นโป่งน ้ารอ้นธรรมชาติ
อยูท่า่มกลางขนุเขาและป่าไม ้เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาติ
หว้ยน ้าดัง อยูใ่กลต้ัวเมอืงปาย มนี ้ารอ้นไหลผา่นทั่วบรเิวณกวา้ง 
มบีอ่ใหญส่องบอ่ เป็นบอ่กลางแจง้สามารถลงแชต่ัวได ้นอกนัน้
เป็นน ้าผดุหลายจดุ อณุหภมูทิีจ่ดุก าเนดิความรอ้นประมาณ 80-
100 องศาเซลเซยีส สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้ 
แวะถา่ยรปูทีส่ะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย   ตัง้อยูร่มิถนนสาย 
1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 กอ่นเขา้สูต่ัวเมอืงปาย สะพานแหง่
น้ีจงึเปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย สะพานแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ใน
สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใช ้

ขา้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่ 
หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลับคนืสูค่วาม
สงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่น้ีว่า 
“สะพานประวัตศิาสตร”์   
เดนิทางสูเ่ลฟิสตรอวเ์บอรร์ ีป่าย ไรส่ตรอวเ์บอรร์ีส่ดุน่ารัก 
ภายในมมีมุน่ารักๆ มากมายใหเ้ลอืกถา่ยรปู ทัง้สตรอวเ์บอรร์ีย่ักษ์ทีเ่ป็นจดุเดน่อยูด่า้นหนา้ ดา้นใน
สดุมไีรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่นอกจากน้ียังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ และผลติภัณฑท์ีข่ ึน้ชือ่ของ
จังหวัด เหมาะส าหรับเป็นของฝาก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ทีร่า้นอาหาร (มือ้ที ่4)  
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่กนัทีถ่นนคนเดนิปาย ซึง่ดา้นในจะปิดการจราจร ท าใหส้องขา้งทางเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้หลากหลาย รา้นอาหารดีๆ  รา้นกาแฟน่ารัก รวมไปถงึอาหารพืน้เมอืงทีม่าในรปูแบบของ
สตรทีฟู้ด  
พกัที ่B2 Pai Premier Resort 4* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ปาย-สะพานไมซู้ตองเป้-วดัพระธาตดุอยกองม-ูแมฮ่อ่งสอน-สนามบนิดอนเมอืง  
          (เชา้/เทีย่ง/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
น าทา่นเดนิทางสูแ่มฮ่อ่งสอน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง กอ่นถงึ
ตัวเมอืงแวะชมสะพานซูตองเป้ ตัง้อยูท่ีบ่า้นกงุไมส้กั หา่งจากตัวเมอืง
ประมาณ 8 กโิลเมตร มคีวามกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็น
สะพานไมซ้ึง่กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมอกีแหง่หนึง่ ซตูองเป้
เป็นภาษาไทใหญแ่ปลว่าอธษิฐานส าเร็จ หรอืบางคนก็บอกวา่แปลวา่
ความส าเร็จ  ซึง่มคีวามเชือ่กนัวา่ หากไดม้ายนือยูก่ลางสะพานแลว้อธษิฐาน
ขอความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไมไ้ผท่ีย่าวทีส่ดุ
ในประเทศไทย สะพานซตูองเป้เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรัทธาและการ
รว่มแรงรว่มใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้กัทีต่า่งก็ชว่ยกนัลงแรง
สานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาวไปบนทีน่าของเจา้ของทีอ่ทุศิผนืนา
ถวาย  โดยสรา้งเพือ่เชือ่มตอ่ระหวา่งสวนธรรมภสูมะและหมูบ่า้นกงุไมส้กั 
ขา้มผา่นทุง่นา และแมน่ ้าสายเล็กๆ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยูอ่กี
ฝ่ังไดใ้ชส้ญัจรไป มาระหวา่งหมูบ่า้นไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
และน าทา่นนมสัการพระธาตดุอยกองมูเพือ่ความเป็นสริมิงคลพา ซึง่อยู่
ดา้นบนดอยกองม ูและทา่นจะไดช้มววิเมอืงแมฮ่อ่งสอน เมือ่มองลงมาจะเห็น

เมอืงแมฮ่อ่งสอนอยูใ่นแอง่ทีร่าบทีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขา  
11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหาร (มือ้ที ่6) 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแมฮ่อ่งสอน 
14.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่DD155  
15.30 น. ถงึกรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
 
 
 

https://th-th.facebook.com/B2Pai/
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วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก  
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

10-12 ก.ย. 65 16,999 2,500 

8-10 ต.ค. 65 16,999 2,500 

5-7 พ.ย. 65 16,999 2,500 

3-5 ธ.ค. 65 18,999 3,500 

10-12 ธ.ค. 65 18,999 3,500 

17-19 ธ.ค. 65 16,999 2,500 

31 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 66 19,999 4,000 

1-3 ม.ค. 66 19,999 4,000 

 
อตัรานีร้วม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–แม่ฮ่องสอน–กรุงเทพฯ / ค่ารถตู้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ใน
รายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางโหลดท่านละ 15 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุใน
การเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่านั้น / มีบริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
ค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 300 บาท*** ทปิหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เชน่ ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลงิที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการจอง มดัจำทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่สำเนาบตัรประชาชน 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 
 
เงือ่นไขพเิศษสำหรบัการจองทวัร ์
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 8 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร ์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจรงิ เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ทีท่ำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง
จำนวนที่กำหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักใชจ้่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและ

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

 
 
 

 

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

