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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

22 – 24 ตุลาคม 2565 13,500 บาท 2,500 บาท 

03 – 05 ธันวาคม 2565 13,500 บาท 2,500 บาท 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 14,500 บาท 2,500 บาท 

01 – 03 มกราคม 2566 14,500 บาท 2,500 บาท 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - ดอยอนิทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ  
                           - พระธาตุดอยค า - ม่อนแจ่ม 

05.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 บริเวณ 
ISLAND-C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัฯ คอยให้กำรตอ้นรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระก่อนขึ้นเคร่ือง พร้อม บริการอาหารเช้า Snack Box  

07.25 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE102 (07.25-08.45) 
08.45 น. เดินทำงถึง จังหวัดเชียงใหม่  

น ำท่ำนออกเดินทำงขึ้นสู่ จุดท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยำม ยอดดอยอินทนนท์ ท่ีระดบัควำมสูง 2,565 เมตร จำก
ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง ใหเ้วลำถ่ำยรูปกนัพอสมควร 
ดอยอินทนนท์ เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ ด้วยความสูง 2,565 
เมตร จากระดับน า้ทะเลปานกลางเท่านั้น มีสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่า
เบญจพรรณ และยังมีอากาศหนาวเยน็ตลอดท้ังปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบท้ังวันละ
บางคร้ังน า้ค้างยังกลายเป็นน า้ค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง นอกจากนีย้ังมีสถานีเกษตรอินทนนท์และโครงการ
ต่างๆ จึงท าให้เกิดเป็นเสน่ห์ท่ีส าคัญของดอยแห่งนี ้
น ำท่ำนลงจำกดอย และ แวะนมสักำร พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ำยรูปวิว
สวยๆ ดอกไมง้ำมๆ กบับรรยำกำศยำมเชำ้ ท่ีท่ำนตอ้งประทบัใจอยำ่งแน่นอน 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1)       
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงไป พระธาตุดอยค า เป็นวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ ใหท้่ำนไดน้มสักำรอธิษฐำนขอ

พร หลวงพ่อทนัใจ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมำกดำ้นให้โชคลำภอยำ่งรวดเร็วกบัคนท่ีมำขอพร  

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ม่อนแจ่ม 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
  น ำท่ำนเดินทำง เขำ้สู่  ท่ีพกั ณ ม่อนองิดอย @ ม่อนแจ่ม  หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

พกัผอ่นตำมอธัยำศยั รำตรีสวสัด์ิ 
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วันท่ีสอง ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ตามฤดูกาล) - น่ังล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - บ่อน ้าพุร้อนสันก าแพง - แม่ก าปอง 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
 หลงัอำหำรใหท้่ำนเก็บสัมภำระพร้อมออกเดินทำงจำกท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงไป  ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาและสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึน้และตก 
ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาว มีบริการร้านอาหาร มมุนั่งจิบกาแฟ และชาสมนุไพรสด 7 ชนิด มีร้านค้าของ
ท่ีระลึกชุมชนจ าหน่าย สินค้าผลผลิตตามฤดูกาล งานหัตถกรรมชาวเขา และล้อเล่ือนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) ให้
นักท่องเท่ียวได้ลองขับ  
 

หลงัจำกนั้นใหท้่ำนสัมผสัถึงบรรยำกำศท่ีหนำวเยน็ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงำม ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4)       
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ บ่อน ้าพุร้อนสันก าแพง ให้ท่ำนได้พกัผ่อนครบครันในด้ำนควำมงำมและสุขภำพ เป็น

แหล่งสินคำ้จำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และเป็นแหล่งรวมสินคำ้ของฝำกของภำคเหนือมำกมำย 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านแม่ก าปอง 
เย็น  เดินทำงถึง บ้านแม่ก าปอง 

 
 
น ำท่ำนเดินทำง เขำ้สู่  ท่ีพัก ณ บ้านระเบียงวิว / บ้านอิงดาว @ แม่ก าปอง  หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 
เก็บสัมภำระ อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 5)  
อิสระพกัผอ่น ด่ืมด ่ำกบับรรยำกำศเงียบสงบ ท่ำมกลำงอำกำศท่ีหนำวเยน็.....รำตรีสวสัด์ิ 

วันท่ีสาม จุดชมวิวกิว่ฝ่ิน - แม่ก าปอง - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - กรุงเทพฯ 

05.30 น. ต่ืนเช้ำ พร้อมกนั ณ จุดนัดหมำย น ำท่ำนออกเดินทำงไปจุดชมวิว “ก่ิวฝ่ิน” ยอดดอยท่ีสวยและสูงท่ีสุดใน
จงัหวดัล ำปำง 1,517 เมตร พร้อม
ชมวิวทิวทัศน์ของภู เขำสวยๆ 
มำกมำย นอกจำกน้ีจุดชมวิวแห่ง
น้ีย ังสำมำรถมองเห็นควำมงำม
ข อ ง จั ง ห วั ด ล ำ ป ำ ง  ล ำ พู น 
เชียงใหม่ และเชียงรำยไดอี้กดว้ย 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำง
กลบัท่ีพกั 
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เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)   
 

หลงัอำหำรอิสระเดินเท่ียว เก็บบรรยำกำศจุดเช็คอินฮอตฮิต ภำยในหมู่บำ้นแม่ก ำปอง ไม่วำ่จะเป็น น ้ำตก แม่
ก ำปอง / วดัคนัธำพฤกษำ (วดัแม่ก ำปอง) / ร้ำนชมนกชมไม ้/ ร้ำนกำแฟ บำ้นฮิมหว้ย ลุงปุ๊ ดป้ำเป็งฯ  

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 7)       

หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงไป ตัวเมืองเชียงใหม่ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ บ้านข้างวัด 
โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตีม้อลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบ๊ิก เป็น
ผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี ้จากแนวความคิดท่ีต้องการสร้างชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์
ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซ่ึงกัน
และกัน ภายใต้การออกแบบท่ีอยู่อาศัยท่ีรายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วม
สมัยในปัจจุบัน จากส่ิงเหล่านีจึ้งก่อให้เกิดขึน้มาเป็น ชุมชนบ้านข้างวัด 
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ถือเป็นอีกหน่ึงวดัเก่ำแก่ของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกักนัดีในหมู่ผูป้ฏิบติัธรรม ซ่ึงมีจุดเด่นอยู่ท่ีอุโมงค์ท่ีมีกำรเดินเช่ือมต่อถึงกันได ้ลกัษณะกำรออกแบบ
เป็นไปตำมแบบพุทธศำสนำแบบลงักำวงศ ์เดิมสร้ำงขึ้นในสมยัพญำมงัรำย ต่อมำในสมยัพญำกือนำ โปรด
ให้สร้ำงอุโมงคข์ึ้นในบริเวณวดั เพื่อให้พระมหำเถรจนัทร์ ผูซ่ึ้งเช่ียวชำญในพระไตรปิฎก ใชเ้ป็นสถำนท่ีใน
กำรวิปัสสนำ กรรมฐำน จุดเด่นของวดัคือบรรยำกำศภำยในวดัท่ีเต็มไปดว้ยควำมร่มร่ืนและเงียบสงบ ท ำให้
มีนกัท่องเท่ียวมำกมำยแวะมำไหวพ้ระและชมควำมร่มร่ืนของท่ีน่ี 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝำก ณ ร้ำนขำยของฝำกในตวัเมืองเชียงใหม่ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 8)  
19.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  
21.15 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE121 (21.15-22.35) 
22.35 น. เดินทำงกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ******** 
 

**หมายเหตุ: รายการท่องเที่ยว ร้านอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ** 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน ตำมท่ี
ระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง  ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะ
ได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน)  

• น ้ ำหนกัสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภำระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

• ค่ำรถตูป้รับอำกำศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ำมนัและคนขบัน ำเท่ียวตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  ( แอร์ + ทีวี + น ้ำอุ่น)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ หรือ หำกตอ้งกำรห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษทั
ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 
ห้อง ท่ำนท่ี 3 อำจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบกำรจดัห้องพกัของ
โรงแรมนั้นๆ 

• ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 8 ม้ือ + Snack Box 1 ม้ือ 
• ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำมคัคุเทศก ์1 ท่ำน น ำเท่ียวคอยบริกำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท / ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษทัประกันชีวิต **กำรประกันไม่คุ ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรค
ประจ ำตัว, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำร
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บำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใตอ้ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำร
ทะเลำะวิวำท กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม , จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึด
พำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม*์* 

• ค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็นค่ำบริกำรเฉพำะผูเ้ดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!!  
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีของชำวต่ำงชำติท่ีเพิ่มเติมตำมกำรจ่ำยจริง 
× ค่ำทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บำท / ท่ำน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงท้ังหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จท่ีถูกให้กบับริษัททัวร์เท่าน้ัน 

 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1.ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 5,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำประ
ประชำชน และส ำเนำเอกสำรกำรฉีดวคัซีนโควิด 19 ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจ านวน 
2.ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทำง 30 วนั (นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
3. เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่ว่ำจะทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัฯถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 
การยกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนเงินค่ำทวัร์ (โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิ ค่ำมดัจ ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน, ค่ำ
โรงแรมท่ีพกั)  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั คืนเงินค่ำทวัร์ 50% (จำกรำคำทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิ มดัจ ำ
ค่ำบริกำร ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้ำนอำหำร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
เง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์เป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบญัญติัธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ ท่ำน
สละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 
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ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคัคุเทศกเ์ดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 ผูเ้ดินทำงตอ้งไดรั้บวคัซีนโควิด-19 จ ำนวน 2 เข็มแลว้ ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วนั ทั้งน้ีตอ้งมีใบรับรองกำรฉีดวคัซีน 

หรือ ไดรั้บกำรตรวจโควิดแลว้ไดผ้ลเป็นลบ ก่อนกำรเดินทำง 72 ชัว่โมง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเท่ียวเป็นไปอย่ ำงรำบร่ืน และ

เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษทัฯ หรือ ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, 
ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล  

 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆ มำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำร
จดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ  

 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกผูเ้ดินทำงไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมโรค กำรแพร่ระบำด 
โควิด 19 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นใดใดทั้งส้ิน 
 
    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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