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รหัสโปรแกรม : 25843 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       

 

 แมฮ่อ่งสอน-ปาย 3 วนั 2 คนื 
พกัรสีอรท์ 4 ดาว 

แมฮ่อ่งสอน-ปางอุง๋-หมูบ่า้นรกัไทย-ปางมะผา้-ลอ่งแพถ า้น า้ลอด-บา้นจา่โบ ่
ปาย-หมูบ่า้นจนียนูนานบา้นสนัตชิล-วดัน า้ฮ-ูจดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล 
น า้พรุอ้นโป่งน า้รอ้นทา่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-ถนนคนเดนิปาย 

แมฮ่อ่งสอน-สะพานไมซู้ตองเป้-วดัพระธาตดุอยกองม ู
โดยสายการบนินกแอร ์
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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 จงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 
"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 ้าขนาดใหญ ่ เต็มไปดว้ยหนิงอกและหนิยอ้ยทีส่วยงาม ทีม่คีวาม

ยาวถงึ 500 เมตร กวา้ง 20 เมตร และสงูถงึ 50 เมตร น ้ากดัเซาะโพรงถ ้า

แหง่น้ีมามากกวา่ลา้นปีได ้ เลยท าใหเ้กดิเป็นถ ้า ถงึ 3 ที ่ คอื ถ ้าเสาหนิ

หลวง 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 นอกจากจะมวีวิทวิทัศนท์ีอ่ลังการแลว้ยังมวีถิชีวีติของชาวลาหู ่ 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 สะพานแหง่น้ี
จงึเปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย สะพานแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ใน
สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้ม
แมน่ ้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 

วนัทีส่อง 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 เป็นสะพาน
ไมซ้ึง่กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมอกีแหง่หนึง่ ซตูองเป้เป็นภาษา
ไทใหญแ่ปลวา่อธษิฐานส าเร็จ หรอืบางคนก็บอกวา่แปลวา่ความส าเร็จ  ซึง่มี
ความเชือ่กนัวา่ หากไดม้ายนือยูก่ลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความส าเร็จใดๆ 
ก็จะพบกบัความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไมไ้ผท่ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย 
สะพานซตูองเป้เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรัทธาและการรว่มแรงรว่มใจของ
พระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้กัทีต่า่งก็ชว่ยกนัลงแรงสานพืน้สะพานดว้ย

ไมไ้ผท่อดยาวไปบนทีน่าของเจา้ของทีอ่ทุศิผนืนาถวาย  โดยสรา้งเพือ่
เชือ่มตอ่ระหวา่งสวนธรรมภสูมะและหมูบ่า้นกงุไมส้กั ขา้มผา่นทุง่นา และ
แมน่ ้าสายเล็กๆ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยูอ่กีฝ่ังไดใ้ชส้ญัจรไป 
มาระหวา่งหมูบ่า้นไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
และน าทา่นนมสัการพระธาตดุอยกองมูเพือ่ความเป็นสริมิงคลพา ซึง่อยู่
ดา้นบนดอยกองม ูและทา่นจะไดช้มววิเมอืงแมฮ่อ่งสอน เมือ่มองลงมาจะเหน็

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 

30 ม.ค. 65-1 ก.พ. 66 16,999 2,500 

10-12 ก.พ. 66 16,999 2,500 

24-26 ก.พ. 66 16,999 2,500 

10-12 ม.ีค. 66 16,999 2,500 
 

อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–แมฮ่อ่งสอน–กรงุเทพฯ / คา่รถตูป้รับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง 
/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีง
เสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดทา่นละ 15 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการที่
ไดร้ะบไุว ้/ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศก์
บรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ / มบีรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 300 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
/ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร ์
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 8 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้
ตั๋วรถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

เดนิทางวันหยดุนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
➢ กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ 
➢ กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
➢ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้น้ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บั
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไม่ไดร้วม
ภาษีน ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักใชจ้่ายคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

