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เทีย่วปาย แมฮ่อ่งสอน เสน้ทางสายโรแมนตกิ พรอ้มไกดด์แูลตลอดการเดนิทาง 
-ปลอ่ยชวีติไหลไปชา้ๆ แลว้ลมืการมอียูข่องเวลาทีบ่า้นรกัไทย 
-สดูกลิน่ไอธรรมชาตกิลางหบุเขาแหง่รกัทีป่างอุง๋ 
-สะพานซูตองเป้ มหศัจรรยแ์หง่ศรทัธาของชาวเมอืงสามหมอก 
-ชลิลมหนาว ฟินสายหมอกที ่'จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล'           
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) 
ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40 % 

พักเดี่ยว 
(ชำระเพิ่ม) 

23-25 กันยายน 2565  13,590.- 8,590.- 3,000.- 
30กันยายน–02ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 

07-09 ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 
21-23 ตุลาคม 2565  15,790.-  10,790.- 4,000.- 
28-30 ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6-8 ท่าน* 

เชยีงใหม ่- แมฮ่อ่งสอน 

ปาย – ปางอุง๋ 3วนั 2คนื   

สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VZ) 

ราคา  

 

บาท 
13,590 

 
 

 

ใชส้ทิธิโ์ครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จ่ายเพยีง  8,590บาท/

ทา่น 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วนัที ่
1 

กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-วัดพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร-สวนสน
บอ่แกว้-พระธาตดุอยกองม ู

   

วนัที ่
2 

ปางอุง๋-บา้นรักไทย-สะพานซตูองเป้-วัดพระธาตแุมเ่ยน็-ถนน
คนเดนิเมอืงปาย 

   

วนัที ่
3 

ชมววิทะเลหมอกหยนุไหล-หมูบ่า้นสนัตชิล-วัดน ้าฮ-ูสะพาน
ประวัตศิาสตรป์าย-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

   

     

Day 
1 

 

กรงุเทพฯ 
- 

แมฮ่อ่งสอน 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร-สวนสนบอ่แกว้-พระ

ธาตดุอยกองม ู

05.30 น. คณะพรอ้มกัน จุดนัดพบ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์สายการบนิไทยเวยีด

เจ็ท (VZ) โดยมมีัคคเุทศกค์อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มคอยอ านวยความสะดวกดา้นเช็คอนิ  

07.40 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่โดย เทีย่วบนิที ่VZ114 (BKK-CNX 07.40-08.55)  

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ ***ไม่รวมน ้าหนัก

กระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ท่านสามารถซือ้น ้าหนักกระเป๋าก่อนเดนิทาง 7 

วัน (มคีา่ใชจ้า่ย) 

08.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะสักการะสิ่งศักดิ์สทิธิ์ วดัพระธาตุศรี

จอมทองวรวหิาร เพือ่เป็นสริมิงคล 

 น าทา่นแวะ สวนสนบอ่แกว้ ใหท้า่นผอ่นคลายถา่ยภาพตัวเองกบัป่าสนทีเ่รยีงรายเป็นทวิแถวทอด

ยาว 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นบา้นไมแ้ดง (มือ้ที ่1) 

14.00 น. น าท่านชมพระอาทติยต์ก ที่พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจังหวัด

แม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืงสามหมอกจากมุมสงู 

วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณตั ้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,300 เมตร เหนือ
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ระดับน ้าทะเล ประกอบดว้ยพระธาตุเจดีย์ 2 องค ์พระเจดียอ์งคใ์หญ่ สรา้งโดย จองต่องสู่ เมือ่ 

พ.ศ.2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเกระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตุ

เจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ.2417 โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแมฮ่อ่งสอนคนแรก 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ โรงแรมอมิพเีรยีล แมฮ่อ่งสอน 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารไขม่กุ (มือ้ที ่2) 

 

Day 
2 

 

 
แมฮ่อ่งสอน 

- 
ปาย 

  

วนัที ่2 ปางอุง๋-บา้นรกัไทย-สะพานชูตองเป้-พระธาตแุมเ่ย็น -ถนนคนเดนิปาย 

05.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากทีพ่กัน าทา่นออกเดนิทางสูป่างอุง๋ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัววิสวติเซอรแ์ลนด์

เมอืงไทย จากนัน้เดนิทางกลับ เดนิเลน่ถา่ยรปูทีบ่า้นรกัไทย จนเหมาะสม เดนิทางตอ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที ่รา้นชาสา รกัไทย (มือ้ที3่) 

 เทีย่วชม บา้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชือ้สายยนูนานไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นดนิแดนโรแมนตกิทีร่าย

ลอ้มดว้ยหบุเขา อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,800 เมตร ่ชว่ง

หนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ ทา่มกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ 

วถิชีวีติและวัฒนธรมทีด่ร้ับอทิธพิลจากยนูนาน 

09.00 น. น าทา่นออกเดนิทางตอ่ยัง อ.ปาย ระหวา่งทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบุญทีท่ ามาจากไม ้

ทอดยาวกบัทุง่นาทีก่วา้งไกล จากนัน้เดนิทางตอ่สูอ่.ปางมะผา้ แวะชมววิกิว่ลมทีป่างมะผา้ 

12.00 น. น าทา่นรับประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที4่)  ใหท้า่นไดท้านสม้ต าแซป่ๆแกเ้วยีนหัว กว๋ยเตีย๋ว และชา

เย็น กาแฟเย็นอรอ่ยๆ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงปาย  

บา่ย เดนิทางถงึ ปาย น าทา่นเทีย่ว พระธาตแุมเ่ย็น ชมววิพระอาทติยต์กดนิ เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืง

ปายมานานบรเิวณวัดเงยีบสงบ มรืน่ มจีดุเดน่อยูท่ีพ่ระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ ่อยูบ่นภเูขา

มองเห็นไดช้ดัจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตแุมเ่ย็นไมม่ปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมัยใด

ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกวา่ "เจดยีพ์ระธาตแุมเ่ย็น" เป็นเจดยีท์รงระฆังสี

ขาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ทีม่ยีอดฉัตรแบบเจดยีพ์มา่ 
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จากนัน้เขา้ทีพ่ักทีป่าย 

17.00 น. เขา้ทีพ่ัก โยมา โฮเทล  พักผอ่นจนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิเลน่ถนนคนเดนิปาย อสิระอาหาร

เย็น ใหท้า่นไดช้มิอาหารอรอ่ยๆพืน้เมอืงของปาย   

 พักผอ่นจนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิเลน่ถนนคนเดนิปาย อสิระอาหารเย็น ใหท้า่นไดช้มิอาหาร

อรอ่ยๆพืน้เมอืงของปาย 

  

Day 
3 

 
 

ปาย 
- 

กรงุเทพฯ 

วนัที ่3 
ชมววิทะเลหมอกหยนุไหล-หมูบ่า้นสนัตชิล-วดัน า้ฮ-ูบา้นสนัตชิล-สะพาน

ประวตัศิาสตรป์าย-ปายอนิเลฟิ-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 

06.00 น. น าทา่นชมววิพระอาทติยข์ึน้ทีจ่ดุชมววิหยนุไหล น าท านชมทะเลหมอกจดุชมววิหยนุไหล ตัง้อยู่

ทีห่มูบ่า้นสนัตชิล ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน หา่งจากหมูบ่า้นสนัตชิล ประมาณ 

1.6 กโิลเมตรเป็นจดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามของอ าเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่ว สามารถมองเห็นทะเลน หมอกทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยทวิเขานอ้ยใหญ่ และ

ทัศนียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถ่กูปกคลมุดว้ยสายหมอก ค าวา่ หยนุไหล เป็นภาษาจนีกลาง 

หมายถงึ แหลง่ทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี แตใ่น

ทีส่ดุก็อพยพยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดฝูนและฤดู

หนาว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที ่โรงแรมทีพ่ัก (มือ้ที5่) 

 จากนัน้เช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางไปเทีย่ว วดัน า้ฮ ูเชือ่กนัวา่มนี ้าออกจากเศรยีรของพระจากนัน้เทีย่ว

บา้นสนัตชิล เลอืกซือ้ของฝากจากจนี เลน่ชงิชา้ ถ่ายรปูววิสวยๆ วัดน ้าฮ ูเป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

แหง่หนึง่ของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง ซึง่เป็นพระพุทธรปูศักดิส์ทิธิท์ าดว้ย

โลหะทองสมัฤทธิพ์ระพุทธรปูองคน้ี์  พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมนี ้าขังอยู ่มนี ้าไหล

ออกมาอกี ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสกัการะอยูเ่นืองๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารเทีย่ง(มือ้ที6่) ที ่บา้นสนัตชิม ชมิอาหารจนียนูาน ขาหม ูหมั่นโถว เขา้กบั

อากาศหนาวๆ จากนัน้เดนิทางตอ่หมูบ่า้นสนัตชิล 
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 เดนิทางสูส่ะพานประวตัศิาสตรป์าย ถา่ยรปูกบัสะพาน สะพานโครงเหล็กสเีขยีวเขม้ ขา้ม 

ล าน ้าปาย เปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย เชือ่มถนนจากเชยีงใหมเ่ขา้สู ่อ.ปาย 

แมฮ่อ่งสอน ตัง้อยูท่ี ่รมิถนนสาย 1095 สะพานแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 

โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น ใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเพือ่เขา้โจมต ี

ประเทศ ในอดตีสะพานแหง่น้ีถกูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญีปุ่่ นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมูบ่า้น 

ตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชยีงใหม ่ไปยัง จ.แมฮ่อ่งสอน ในขณะเดยีวกนัชาวบา้นอกี 

ฝ่ังจากทาง จ.แมฮ่อ่งสอน ก็ถกูเกณฑว์า่จา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุง่หนา้ไปยัง จ.เชยีงใหม ่

โดยทัง้สองทางตง่มาบรรจบกนัทีฝ่ั่งแมน่ ้า บรเิวณบา้นท าปาย อ.ปาย แลว้จงึรว่มแรงกนัใช ้

ขา้งลากไมใ้หญห่นา้ 30 นิว้ ออกจากป า ตัง้เป็นเสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทัง้สองฝ่ังเขา้

ดว้ยกนัเหนือแมน่ ้าปาย กลายเป็นเสน้ทางและสะพานแหง่ประวัตศิาสตรส์งครามแวะจปิเครือ่งดืม่ที ่

ปายอนิเลฟิ  

16.00 น. น าทา่นสง่สนามบนิเชยีงใหม ่ 

20.20 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ121 (CNX-BKK 20.20-

21.40)  **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ ***ไม่รวม

น ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าก่อน

เดนิทาง 7 วัน (มคีา่ใชจ้า่ย) 

21.40 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏบิัตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วัน 
4. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) 
ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40 % 

พักเดี่ยว 
(ชำระเพิ่ม) 

23-25 กันยายน 2565  13,590.- 8,590.- 3,000.- 
30กันยายน–02ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 

07-09 ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 
21-23 ตุลาคม 2565  15,790.-  10,790.- 4,000.- 
28-30 ตุลาคม 2565 13,590.- 8,590.- 3,000.- 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6-8 ท่าน* 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รวมตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

2. คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และทอ่งเทีย่วตามรายการ  

3. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ  

4. คา่อาหารตามระบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

6. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

7. หัวหนา้ทัวรด์แูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง   

คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว  

( หากทา่นตอ้งการซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ รบกวนแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น 48 ชัว่โมง ) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

3. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขับรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

4. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ (โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย) 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง  

2. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง

อยา่งต ่า 10 วัน   

3. รายการทัวรเ์มือ่ช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

4. ช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ไมม่กีารช าระมัดจ า 

5. ไมส่ามารถเลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได ้

6. โปรแกรมทัวรอ์าจมกีารสลับล าดับการเทีย่วเพือ่ความเหมาะสม 

7. รับช าระดว้ยแอฟพลเิคชัน่ เป๋าตัง เทา่นัน้ 

8. ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีทีไ่มไ่ดร้ว่มทรปิในบางวัน 

 

หมายเหต*ุเมือ่ลกูคา้ด าเนนิการช าระเงนิคา่ทัวร ์60% กบัทางบรษัิทแลว้ จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลง หรอื

ยกเลกิการเดนิทางได ้และสทิธขิองลกูคา้ในการรับการสนับสนุน 40% จากรฐับาลจะสิน้สดุลง และไมส่ามารถ

น ากลับมาใชส้ทิธไิด ้

** กรณีรัฐบาลมคี าสัง่ระงับการเดนิทาง อันเน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (โควดิ-19) ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิใหก้บันักทอ่งเทีย่ว โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ตามประกาศ

คณะกรรมการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์เรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอัตราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนื

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ.2563 
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***โปรแกรมทัวรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิ

เปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนช์

ของทา่นเป็นหลัก*** 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. กรณุาตราจสอบมาตการเขา้-ออกของจังหวัดและปฎบิัตติามอยา่งเครง่คัด 

2. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

3. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 

ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

***เงือ่นไขการยกเลกิทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก*์** 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา สว่นทีเ่หลอื 50% หัก    

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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