
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้
เมืองหนาวแม่ริม – ปาย – สะพานประวติัศาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน – 
Coffee In Love – พระธาตุแม่เยน็ – ถนนคนเดินปาย 

 ✓  
Diamond De Pai City 

Hotel/B2 Pai Premier Resort  

2 

จุดชมวิวหยนุไหล – หมู่บา้นสันติชล – วดัน ้าฮู – ปางมะผา้ – แวะจุดชมวิว
ดอยก่ิวลม – บา้นจ่าโบ่ – ร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขาบา้นจ่าโบ่ – แม่ฮ่องสอน – 
หมู่บา้นกะเหร่ียงคอยาว หว้ยเสือเฒ่า – วดัจองกลาง – วดัจองค า – พระธาตุ
ดอยกองมู 

✓ ✓ ✓ 
โรงแรมงามตา/B2 Mae Hong 

Son Premier Resort 

3 
บา้นรักไทย – จุดชมวิวทะเลสาบ – ไร่ชาลีไวน์รักไทย – สะพานไมซู้ตอง
เป้ – เชียงใหม่ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

✓ ✓  - 

WONDERFUL THAILAND 
เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย 3 วนั 2 คืน 

 

เดินทางช่วงมีนาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,999.- 



 

 

ไฟล์ทบิน   
Departure:  FD4120 BKK-CNX 08.00-09.20 

Return      :  FD4117 CNX-BKK 19.50-21.15 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน

เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคาน์เตอร์)ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง  

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้เมืองหนาวแม่ริม – ปาย – สะพาน
ประวัติศาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน – Coffee In Love – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย     (-/L/-) 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หน้าท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4102 
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านขึ้นรถตู้ปรับ

อากาศ เดินทางสู่ อ าเภอแม่ริม น าชม ฟาร์มดอกไม้ ท่ีสวยงามตามฤดูกาลท่ีบานสะพร่ังไปด้วยหมู่มวลดอกไม้
หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพช่ืนชมความสวยงามตามอธัยาศยั (สวน I love Flower Farm/ สุรชัยฟาร์ม/ 
กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท / สวนลุงรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอ่ืนๆในเส้นทางท่องเที่ยว) **การบาน การร่วงโรยของดอกไม้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้  

  
 
 จากนั้นเดินทางสู่ อ าเภอปาย เมืองเลก็ในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่ห์เฉพาะตวั น าท่านแวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ท่า

ปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 ถูกสร้างขึ้นในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทหารประเทศ
ญ่ีปุ่น เพื่อใช้ขา้มแม่น ้ าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง 
อ าเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกคร้ังหน่ึง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพานแห่งน้ีวา่ “สะพานประวติัศาสตร์” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กองแลนหรือปายแคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนน เส้นทางท่ีใช้
สัญจร ส่วนแลน หมายถึง ตวัตะกวด (ตวัเงินตวัทอง) พอมารวมกนัเป็น กองแลน หมายถึง เส้นทางสัญจรของตะกวด
ท่ีแคบและเล็ก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูงท่ีถูกกดัเซาะเป็น
ร่องลึกคลา้ยหนา้ผาติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลบัซับซ้อน ให้
ท่านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองปาย อิน เลิฟ ดว้ย จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ Coffee In Love ร้านกาแฟสวย เก๋ บนยอดเขาท่ีสามารถด่ืมด ่ากบับรรยากาศวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่ง น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัแก่เก่าคู่เมืองปาย ดา้นหลงั
โบสถเ์ป็นท่ีตั้งเจดียเ์ก่า สร้างในสมยัใดไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ าเภอปายได้
ทัว่ทั้งบา้นเรือนและทุ่งนา ยิ่งถา้ไดข้ึ้นไปในตอนเยน็จะไดช้มพระอาทิตยต์กโดยมีเทือกดอยจิกจอ้งเป็นฉากหลงัท่ี
งดงาม และพระธาตุแห่งน้ีเป็นจุดสังเกตของผูโ้ดยสารทางเคร่ืองบินวา่เขา้เขตอ าเภอปายแลว้  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย มีของขายหลายอยา่ง เส้ือผา้ ของกิน ของท่ีระลึก งานแฮนดเ์มด ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
มากมาย หมายเหตุ: ถนนคนเดินปายเปิดบริการทุกวันในช่วงหน้าหนาว ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และวัน
ศุกร์-เสาร์ในช่วงหน้าร้อน และหน้าฝน  

 
 
ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
  สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

ที่พกั : Diamond De Pai City Hotel/B2 Pai Premier Resort หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP 
อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พกัของโรงแรม) 

วันที่สอง จุดชมวิวหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล – วัดน ้าฮู – ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – ร้านก๋วยเตี๋ยว
ห้อยขาบ้านจ่าโบ่ – แม่ฮ่องสอน – หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า – วัดจองกลาง – วัดจองค า – พระธาตุดอย
กองมู           (B/L/D) 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตั้งอยูท่ี่ อ.ปาย โดดเด่นดว้ยช่ือสไตลจี์น และเป็นสถาน

ท่ีสุดโรแมนติก มีป้ายส าหรับคู่รักให้ไดถ่้ายรูป เป็นจุดชมวิวลานโล่งท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองปายทั้ง
เมืองในยามเชา้ ราวกบัถูกโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา และแมกไม้สีเขียวยามแสงแรกของวนั 
คู่รักนกัท่องเท่ียวทั้งหลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวนป้ายบอกรักท่ี จุดป้าย100ท่ีบอกรัก เพื่อเป็นพยานรักบน
ตน้สนมงคลทั้ง 6 ตน้ ซ่ึงเลข 6 ในภาษาจีน แปลว่าโชคลาภ หรือ ความยัง่ยืน อีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด คือ หมัน่โถว 
ของอร่อยขึ้นช่ือของท่ีน่ี ทานคู่กับชาร้อนๆ พร้อมชมวิวตรงระเบียงในบรรยากาศเย็นสบาย อิสระถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั เดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล หรือ หมู่บ้านจีนยูนนาน ชุมชนท่องเท่ียวท่ีน าเสนอเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของชาว
จีนยูนนานอนัเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว และยงัใชกิ้จกรรมท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือของการ
พฒันาชุมชน ไปพร้อมกนัทั้งดา้นการฟ้ืนฟูอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมจีนยูนนาน การพฒันาอาชีพ ท่ีส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยท่ีผูค้นยงัมีการแต่งกายคงความเป็นเอกลกัษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดิมไว ้เดินทางสู่ วัดน ้าฮู เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจา้พ่ออุ่นเมือง ซ่ึง
เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท าดว้ยโลหะทองสัมฤทธ์ิพระพุทธรูปองคน้ี์ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน ้าขงั
อยู ่มีน ้าไหลออกมาอีก ในลกัษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผูค้นหลัง่ไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสักการะอยูเ่นือง ๆ  

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะจุดชมวิวท่ามกลางหมอกและขุนเขาท่ี จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย-

ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน ้ าดัง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดัง จุดชมวิวแห่งน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีมีความ
สวยงามมาก น าท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ช่ือของชุมชนเลก็ๆ ในอ าเภอปางมะผา้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเนินเขาท่ีแวดลอ้มดว้ย
ขุนเขาและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ท่ียา้ยมาจากห้วยยาว น าโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติ
ธรรม แวะ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าดัง ตวัร้านเป็นบา้นไมต้ั้งอยู่เนินเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ชั้น มีมุมให้เลือกนั่ง
มากมายทั้งโต๊ะ บาร์หอ้ยขา เปลตาข่าย และใกลก้นัมีร้านกาแฟเด็กดอย และเซเวน่กลางวิวท่ีอยูใ่กลก้นั 



 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหร่ียงคอยาวท่ีอยูใ่กลเ้มืองมากท่ีสุด 

มีประมาณ 20 หลงัคาเรือน อพยพล้ีภยัสงครามเขา้มา อยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนานแล้ว ด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่
นกัท่องเท่ียวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกบักะเหร่ียงคอยาว มีลกัษณะเป็นธรรมชาติ โดยรอบจะเป็นป่าไมร่้มร่ืน 
ทางเขา้ของบา้นห้วยเสือเฒ่าจะผ่านฝายทดน ้ าท่ีมีน ้ าลน้หลายฝาย ภายในหมู่บา้นมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกให้กับ
นกัท่องเท่ียว จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงิน-หยก สร้อยคอ เคร่ืองประดบัชนเผา่ต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางไป วัดจองค า 
จองกลาง เปรียบเสมือนวดัแฝด ดว้ยตั้งอยู่ในก าแพงเดียวกนั เม่ือมองจากดา้นหน้า วดัจองค า จะอยู่ดา้นซ้ายมือ ส่วน
วดัจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วดัจองค าและวดัจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งน้ี เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ว วดัทั้งสอง ยงัเป็น ศูนยก์ลางของ
กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นท่ีดา้นหนา้ของวดัซ่ึงเป็น สวนสาธารณะหนองจองค ายงั
เอ้ือให้ใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกดว้ย น าท่านชม  วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวดั
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เดิมมีช่ือเรียกวา่ วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดียท่ี์สวยงาม 
2 องค์ พระเจดียอ์งค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซ่ึง
น ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดียอ์งคเ์ล็กสร้างเม่ือ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน 
คนแรก จากวดัพระธาตุดอยกองมูน้ีสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตวัเมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 



 

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
ที่พกั : โรงแรมงามตา/B2 Mae Hong Son Premier Resort หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP 
อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พกัของโรงแรม) 
 
 

วันที่สาม บ้านรักไทย – จุดชมวิวทะเลสาบ – ไร่ชาลีไวน์รักไทย – สะพานไม้ซูตองเป้ – เชียงใหม่ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        (B/L/-) 

เช้าตรู่ น าท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเช้ือสายยนูนานไดข้ึ้นช่ือว่าดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก
ท่ีรายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มีอากาศเยน็สบายเกือบทั้งปี อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 1,776 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศ
จะหนาวมาก ใหท้่านสัมผสับรรยากาศท่ามกลางขนุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ยูนนาน ชม ไร่ชา ลีไวน์รักไทย เป็นไร่ชาขั้นบนัได และมีบา้นพกั รูปทรงแบบบา้นดินยูนนาน อยู่กระจายในไร่ชา 
บริเวณหนา้ทางเขา้มีหมวกและตะกร้าใหน้กัท่องเท่ียวยมืถ่ายรูป เสมือนวา่เป็นชาวไร่ก าลงัเก็บชา 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ อาหารยูนนานบ้านรักไทย 
 น าท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ท่ีสร้างขึ้นโดยพระภิกษุ สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้ักเป็นสะพาน

ไมไ้ผ ่กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งน้ีจะเช่ือมระหวา่ง สวนธรรมภูสมะ กบั หมู่บา้นกุงไมส้ัก 
เพื่อใหพ้ระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดินขา้มสัญจรไปมาถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าวา่ “ซู
ตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค า
อธิษฐานส าเร็จซ่ึงมีความเช่ือกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับ
ความสมหวัง นบัวา่เป็นสะพานไมไ้ผท่ี่ยาวท่ีสุดในประเทศไทย สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านเลือก ซ้ือของฝาก เช่น แคบหมู ไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม น ้าพริกอ่อง 
และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4117 
21.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

*********************** 

 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การเดินทาง

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้ จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว/ 
เดินทางคนเดียว 

เพิม่ 

6-8 มนีาคม 64 7,999 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

12-14 มนีาคม 64 7,999 1,500 

13-15 มนีาคม 64 7,999 1,500 

19-21 มนีาคม 64 7,999 1,500 

20-22 มนีาคม 64 7,999 1,500 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณี

ระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอน

เสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 

 น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือเพิม่ ช าระเพิม่พร้อมค่าทัวร์ 

- เพิม่ 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว 



 

 

- เพิม่ 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว 

- เพิม่ 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว 

- เพิม่ 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว 

- เพิม่ 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

 ชาวต่างชาติ ช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 

เง่ือนไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 



 

 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


