
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ปาย – สะพาน
ประวติัศาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน - ม่อนโก ้Monko in Pai - พระธาตุ
แม่เยน็ - ท่ีพกัปาย - ถนนคนเดินปาย 

   

Diamond De Pai City Hotel / 
B2 Pai Premier Resort หรือ

เทยีบเท่า 
2 จุดชมวิวหยนุไหล – วดัน ้าฮู - ปางมะผา้ – แวะจุดชมวิวดอยก่ิวลม – บา้น

จ่าโบ่ – ร้านก๋วยเต๋ียวหอ้ยขาบา้นจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ 
– หมู่บา้นกะเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วดัจอง
กลาง - วดัจองค า พกัแม่ฮ่องสอน 

   
B2 Mae Hong Son Premier 

Resort หรือเทียบเท่า 

3 บ่สะพานไมซู้ตองเป้ ใส่บาตรยามเชา้ - บา้นรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ - 
ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL THAILAND 
เทีย่วปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน  

3 วนั 2 คนื 

 
เดนิทางช่วง กนัยายน – ธันวาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 



 

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สะพานประวตัศิาสตร์ท่าปาย – ปายแคนยอน - ม่อนโก้ Monko 
in Pai  - พระธาตุแม่เย็น - ที่พกัปาย – ถนนคนเดนิปาย       (-/L/-) 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น4 เคานเ์ตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet Air) ประตู 
3-4 เคานเ์ตอร์ E เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เท่ียวบินท่ี VZ114 
08.50 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ

เดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็กท่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์สวยงาม เดินทางสู่ อ าเภอปาย เมืองเล็กในหุบ
เขาเป่ียมดว้ยเสน่ห์เฉพาะตวั น าท่านแวะถ่ายรูป สะพานประวตัศิาสตร์
ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 ถูกสร้างข้ึนใน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทหารประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือใช้ข้าม
แม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยงัประเทศพม่า หลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง อ าเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกคร้ัง
ห น่ึ ง  โ ด ยหลง เห ลือไว้ เ พี ย ง แ ต่สะพานแ ห่ ง น้ี ว่ า  “สะพาน
ประวติัศาสตร์” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดินทางสู่ กองแลนหรือปายแคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพ้ืนเมือง กอง หมายถึง ถนน เส้นทางท่ีใช้
สญัจร ส่วนแลน หมายถึง ตวัตะกวด (ตวัเงินตวัทอง) พอมารวมกนัเป็น กองแลน หมายถึง เสน้ทางสญัจรของตะกวด
ท่ีแคบและเลก็ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูงท่ีถูกกดัเซาะเป็น
ร่องลึกคลา้ยหนา้ผาติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเส้นเลก็ๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลบัซบัซอ้น ให้
ท่านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองปาย อิน เลิฟ ดว้ย จากนั้น
เดินทางสู่  ม่อนโก้ Monko in Pai คาเฟ่เลก็ๆเปิดใหม่มีนาขั้นบนัไดอยูด่า้นหนา้ มีวิวภูเขา และทุ่งนา ร้านจะเป็นสไตล์
มินิมอล น่ารัก อิสระใหท่้านนัง่จิบกาแฟชิลๆ ถ่ายรูป 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัแก่เก่าคู่เมืองปาย ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นท่ีตั้งเจดียเ์ก่า สร้างในสมยัใดไม่
ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ าเภอปายไดท้ัว่ทั้งบา้นเรือนและทุ่งนา ยิ่งถา้ไดข้ึ้นไป
ในตอนเยน็จะไดช้มพระอาทิตยต์กโดยมีเทือกดอยจิกจอ้งเป็นฉากหลงัท่ีงดงาม และพระธาตุแห่งน้ีเป็นจุดสงัเกตของ 

 
ผูโ้ดยสารทางเคร่ืองบินวา่เขา้เขตอ าเภอปายแลว้ สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พกั 
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง   ท่ีถนนคนเดินปาย มีของขายหลายอย่าง เส้ือผา้ ของกิน 
ของท่ีระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารทอ้งถ่ิน มากมาย หมายเหตุ: ถนนคนเดินปายเปิดบริการทุกวันในช่วงหน้า
หนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กมุภาพันธ์ และวันศุกร์-เสาร์ในช่วงหน้าร้อน และหน้าฝน 
ที่พกั Diamond De Pai City Hotel / B2 Pai Premier Resort หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่สอง จุดชมววิหยุนไหล – วดัน า้ฮู - ปางมะผ้า – แวะจุดชมววิดอยกิ่วลม – บ้านจ่าโบ่ – ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ – จุด
ชมววิกกิอคอบ้านห้วยเฮ๊ียะ - หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วดัจองกลาง – วดัจองค า 
พกัแม่ฮ่องสอน           (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตั้งอยู่ท่ี อ.ปาย โดดเด่นดว้ยช่ือสไตล์จีน และเป็น

สถานท่ีสุดโรแมนติก มีป้ายส าหรับคู่รักใหไ้ดถ่้ายรูป เป็นจุดชมวิวลานโล่งท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมือง
ปายทั้งเมืองในยามเชา้ ราวกบัถกูโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา และแมกไมสี้เขียวยามแสงแรก
ของวนั คู่รักนกัท่องเท่ียวทั้งหลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวนป้ายบอกรักท่ี จุดป้าย100ท่ีบอกรัก เพ่ือเป็น
พยานรักบนตน้สนมงคลทั้ง 6 ตน้ ซ่ึงเลข 6 ในภาษาจีน แปลวา่โชคลาภ หรือ ความยัง่ยืน อีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด 
คือ หมัน่โถว ของอร่อยข้ึนช่ือของท่ีน่ี ทานคู่กบัชาร้อนๆ พร้อมชมวิวตรงระเบียงในบรรยากาศเยน็สบาย อิสระ
ถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ วดัน า้ฮู เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจา้
พ่ออุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิท าดว้ยโลหะทองสมัฤทธ์ิพระพุทธรูปองคน้ี์ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิด
ปิดไดแ้ละมีน ้ าขงัอยู่ มีน ้ าไหลออกมาอีก ในลกัษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผูค้นหลัง่ไหลมาขอน ้ ามนต์ไป
สกัการะอยูเ่นืองๆ 



 

 

                  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแม่ฮ่องสอนระหวา่งทางน าท่านแวะจุดชมวิวท่ามกลางหมอกและขนุเขาท่ีจุดชมววิดอยกิ่วลม 

ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน ้ าดงั ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงั จุดชมวิวแห่งน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีมี
ความสวยงามมาก น าท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ช่ือของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเนินเขาท่ี
แวดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ท่ียา้ยมาจากหว้ยยาว น าโดย นาย
จ่าโบ่ ไพรเนติธรรม แวะร้านก๋วยเตีย๋วห้อยขาเจา้ดงั ตวัร้านเป็นบา้นไมต้ั้งอยูเ่นินเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ชั้น มีมุม
ใหเ้ลือกนัง่มากมายทั้งโต๊ะ บาร์หอ้ยขา เปลตาข่าย และใกลก้นัมีร้านกาแฟเด็กดอย และเซเว่นกลางวิวท่ีอยู่ใกลก้นั 
จากนั้นแวะ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮ๊ียะ จุดชมวิวแห่งน้ียงัไม่ค่อยมีคนรู้จกัมากนกั เพราะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่
ของหมู่บา้นหว้ยเฮ๊ียะ อ าเภอปางมะผา้ อยูถ่ดัจุดชมวิวบา้นจ่าโบ่ไม่ไกล ประมาณ 5-6 กิโล ใหท่้านชมธรรมชาติ ทิว
เขาท่ีเรียงต่อๆ กนัอยา่งสวยงาม อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีการเกษตรของชาวบา้นท่ีท าไร่ตามแนวเขาใหช้มดว้ย 

                    
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหร่ียงคอยาวท่ีอยู่ใกลเ้มืองมาก

ท่ีสุด มีประมาณ20หลงัคาเรือน อพยพล้ีภยัสงครามเขา้มา อยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนานแลว้ ด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายใน
หมู่นกัท่องเท่ียวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกบั กะเหร่ียงคอยาวได ้มีลกัษณะเป็นธรรมชาติ โดยรอบจะเป็น
ป่าไมร่้มร่ืน ทางเขา้ของบา้นหว้ยเสือเฒ่าจะผ่านฝายทดน ้าท่ีมีน ้ าลน้หลายฝาย ภายในหมู่บา้นมีร้านจ าหน่ายของท่ี
ระลึกใหก้บันกัท่องเท่ียว จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงิน-หยก สร้อยคอ เคร่ืองประดบัชนเผา่ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม วดั
พระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่ เมืองของชาวจังหวดัแม่ฮ่องสอน เดิมมีช่ือเรียกว่า วดัปลายดอย
ประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดียท่ี์สวยงาม 2 องค์ พระเจดียอ์งคใ์หญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุ
พระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซ่ึงน ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดียอ์งคเ์ลก็สร้างเม่ือ พ.ศ. 2417 โดย



 

 

พระยาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวดัพระธาตุดอยกองมูน้ีสามารถมองเห็นภูมิประเทศและ
สภาพตวัเมืองแม่ฮ่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจน  
น าท่านเดินทางไป วดัจองค า จองกลาง เปรียบเสมือนวดัแฝด ดว้ยตั้งอยูใ่นก าแพงเดียวกนั เม่ือมองจากดา้นหนา้ วดั
จองค า จะอยูด่า้นซา้ยมือ ส่วนวดัจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วดัจองค าและวดัจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
และ เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งน้ี เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแลว้ วดัทั้ง
สอง ยงัเป็น ศูนยก์ลางของกิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พ้ืนท่ีดา้นหนา้ของวดัซ่ึงเป็น 
สวนสาธารณะหนองจองค ายงัเอ้ือใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกดว้ย 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

ที่พกั B2 Mae Hong Son Premier Resort หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สาม สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ               (B/L/-) 

เช้า น าท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ท่ีสร้างข้ึนโดยพระภิกษุ สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้ัก เป็น
สะพานไมไ้ผ ่กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่ง
น้ีจะเช่ือมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กบั หมู่บา้นกุงไมส้ัก เพ่ือให้
พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดินขา้มสัญจร
ไปมา ถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าวา่ “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) 
นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลวา่ อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งน้ีจึงเป็น
เหมือนตวัแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จซ่ึงมีความเช่ือกนัวา่ หากไดม้า
ยืนอยู่กลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความความส าเร็จใดๆ ก็จะพบ
กบัความสมหวงั นบัว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี แต่ช่วงฤดูฝนเดือน
กนัยายน –ปลาย  ตุลาคม ก็จะไดพ้บกบัทอ้งทุ่งนาเขียวขจี และในช่วงตน้ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงอยู่ในช่วง
ปลายฝนตน้หนาวกจ็ะไดพ้บกบัขา้วออกรวงเหลืองทอง อิสระใหท่้านใส่บาตรยามเชา้ 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเช้ือสายยูนนาน
ไดข้ึ้นช่ือวา่ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอกท่ีรายลอ้มดว้ยหุบ
เขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้ งปี อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลถึง 
1,776 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านสัมผัส
บรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากยนูนาน 

 รับประทานอาหารเช้า อาหารยูนนาน 
 น าท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 มีสภาพภูมิ

ประเทศเป็นทิวเขาสูงสลบัซบัซอ้นภูมิทศัน์ท่ีเป็นไฮไลทจ์นถูกขนาน
นามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน ้ าหรือทะเลสาบตรง
กลางท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มือง
หนาว ท่ีใหบ้รรยากาศโรแมนติก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่จังหวัดเชียงใหม่ แวะให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก เช่น แคบหมู ไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม 

น ้าพริกอ่อง และสินคา้พ้ืนเมืองอีกมากมายไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอนิ
เตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่าน เพ่ือเช็คอินเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน ไทยเวยีตเจท็ เท่ียวบิน VZ109 
19.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

11-13 ก.ย.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

18-20 ก.ย.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

25-27 ก.ย.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

2-4 ต.ค.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

9-11 ต.ค.63 8,900 8,900 8,900 8,900 1,500 

11-13 ต.ค.63 8,900 8,900 8,900 8,900 1,500 

16-18 ต.ค.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

23-25 ต.ค.63 8,900 8,900 8,900 8,900 1,500 

30 ต.ค. - 1 พ.ย.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

18-20 ธ.ค.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

25-27 ธ.ค.63 7,900 7,900 7,900 7,900 1,500 

30 ธ.ค.63 - 1 ม.ค.64 9,900 9,900 9,900 9,900 1,500 

31 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 9,900 9,900 9,900 9,900 1,500 

 

 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง 

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

หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื ** 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 



 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


