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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน  จ.แมฮ่อ่งสอน  

 

11.00 น.  เช็คอนิพรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิดอนเมอืง  
12.45 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)  

14.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
 บรกิารรถตูร้อรบัจากสนามบนิแมฮ่อ่งสอน พาทา่นเขา้เช็คอนิยงัทีพ่กั  

 

วนัทีส่อง แมฮ่อ่งสอน (ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั) 

 
 ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยมสีถานทีแ่นะน า ดงันี ้

 

• วดัพระธาตุดอยกองมู  เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน เชือ่กันว่าหากไดม้าสักการะพระ

ธาตุดอยกองมู จะชว่ยใหเ้กดิความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ และเสรมิโชคชะตาราศแีกต่นเองและครอบครัวใหม้ชีวีติทีรุ่่งเรอืงในภาย
ภาคหนา้ภายในวัดยังมรีา้นกาแฟเล็ก ๆ เห็นทวิเขาสดุสายตา 
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• วดัจองค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เมอืงไทใหญแ่หง่นี้ 

• หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒ่า สัมผัสวถิชีวีติของชาวกระเหรีย่งคอยาว เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่าง ๆ มากมาย 
สวยงาม  

เป็นเอกลักษณ์ ราคายอ่มเยา  

• บา้นรกัไทย  บา้นรักไทยแห่งนี้ ตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายจนียูนาน เป็นสถานที่
ทีใ่ครมาแมฮ่อ่งสอนก็ตอ้งไปเยอืน ไดม้กีารขนานามวา่ “ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลางสายหมอก” 
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• สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยูร่มิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 กอ่นเขา้สูตั่วเมอืงปาย  

• ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยูเ่รีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศ

เย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ  
 

วนัทีส่าม สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – กรงุเทพ ฯ 

 

บรกิารรถตูร้อรบัจากทีพ่กั พาทา่นสูส่นามบนิแมฮ่อ่งสอน  
15.00 น.  เช็คอนิพรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิแม่ฮ่องสอน  

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง  

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร (กรุป๊ 4 ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้ง 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

13 - 15 มกราคม 2564 6,900 1,500 

15 - 17 มกราคม 2564 6,900 1,500 

20 - 21 มกราคม 2564 6,900 1,500 

22 - 24  มกราคม 2564 6,900 1,500 

23 - 25 มกราคม 2564 6,900 1,500 

27 - 29 มกราคม 2564 6,900 1,500 

29 - 31  มกราคม 2564 6,900 1,500 

05 - 07  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 

06 - 08  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 

12 - 14  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 
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 ้  

 ้  ้
  ้  

13 - 15  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 

19 - 21  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 

20 - 22  กมุภาพนัธ ์2564 6,900 1,500 

26 - 28  กมุภาพนัธ ์2564 7,900 1,500 

05 - 07  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

06 - 08  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

12 - 14  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

13 - 15  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

19 - 21  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

20 - 22  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

26 - 28  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

27 - 29  มนีาคม 2564 6,900 1,500 

*ราคาขา้งตน้ยังไมม่กีารจองตั๋วเครือ่งบนิไว ้ลกูคา้ตอ้งแจง้ก าหนดวันเพือ่การเชค็ราคา* 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 
เนือ่งจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบนิตน้ทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท าการซือ้ภายใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋ทีซ่ ือ้

แลว้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

หมายเหต ุ

1. ในการเดนิทางแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูจ้อง 3 ทา่นขึน้ไป  
2. ราคาอาจจะไมเ่ทา่กนัในแตล่ะวนั เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ดอนเมอืง-แมฮ่อ่งสอน-ดอนเมอืง (รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน) 

 บรกิารรถรับสง่ สนามบนิ - ทีพ่ัก , ทีพ่ัก - สนามบนิ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋า 27 กโิลกรัม (ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ โหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 

 แถมฟร.ี..ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

วธิจีอง 

1.เลอืกวันเดนิทางตามตาราง 
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2.สง่ส าเนาบัตรประชาชนผูเ้ดนิทางทกุทา่นเพือ่ท าการจอง พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน 

3.หลังจากช าระเงนิแลว้ บรษัิทฯจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิทันท ีและสง่ใหท้า่นเพือ่เก็บไวเ้ป็นหลักฐานการเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ไมส่ามารถท าการขอเงนิคนื หรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไนทกุกรณี 

2.เมือ่ทา่นช าระเงนิแลว้ บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบขอ้ตกลงและยอมรับเงือ่นไขตา่ง ๆ ของทัวรนั์น้ ๆ โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ 
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