
 

   

 ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เวป๊ไซต:์  www.riothaitravel.com        

ฟรี!!...หมวก+กระเป๋า 

http://www.riothaitravel.com/


 

   

 ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เวป๊ไซต:์  www.riothaitravel.com        

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเชยีงใหม ่– จงัหวดัเชยีงใหม ่– พระธาตดุอยค า - ปาย –วดัพระธาตแุมเ่ย็น 

                    – ถนนคนเดนิปาย 

 
05.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิ สนามบนิดอนเมอืง สายการบนิไทยแอร์เอเชยี (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  (มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 
06.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่  

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (1) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัย
พระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรม

สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏสิงฆ์ และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยม

เรยีกว่า "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ี่ส าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มีชือ่เสยีงอย่าง
มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : 

ทีวั่ดไมม่จี าหน่ายดอกมะล)ิ 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม

ดว้ยเรือ่งที่ตอ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยดว่น เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า
มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 

                    

 
  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอปาย (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนดา้นความงามของธรรมชาต ิมปิระเทศ เป็นทีร่าบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มดีอยแมย่ะเป็นยอดดอย

ที่สูงที่สุด สูงประมาณ 2,005 เมตร มีแม่น ้าหลายสาย ไดแ้ก่ น ้าปาย น ้าของ และน ้าแม่ปิงนอ้ย อกีทัง้มีล าหว้ยอกีหลาย
สาย คือ หว้ยแม่เมือง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแม่ฮี้ ภูมอิากาศ อ าเภอปาย มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 
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องศาเซลเซยีส บางวันมีหมอกลงหนาทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกันยายน
ของทกุปี ฤดรูอ้นเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถินุายน 

 

 
 
หลังจากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมืองปายมานาน บรเิวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่

พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภเูขามองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มปีรากฏว่าสรา้ง

ขึน้ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาวฐานกลม 
สงูประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่

ยังสามารถชมววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงปาย – แมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอยา่งอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (3) 
ทีพ่กั โรงแรมเบลล ์วลิลา่, ปาย หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง มอ่นหยุน่ไหล – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย -Coffee in Love – วดัน า้ฮู – หมูบ่า้นสนัตชิล   

                   - จดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ–่ วดัพระธาตดุอยกองม ู– วดัจองค า จองกลาง  

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์

ของอ าเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเที่ยวจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับที่ผูค้น
ขึน้ไปแย่งพืน้ที่ชมววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นกอ้น

ไหลเหมอืนดังสายน ้าทา่มกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเล
หมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อันอบอุ่นใน

ยามเชา้ ณ จุดชมววิ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมอืงปาย 

สะพานแห่งนี้จงึเปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพมา่ หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง  

อ าเภอปายจงึกลับคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้วา่ “สะพานประวัตศิาสตร”์ ในอดตี

สะพานแหง่นี้ถกูสรา้งดว้ยไม ้แตห่ลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหล็ก 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Coffee in Love รา้นกาแฟสุดฮติที่ใครมาปายก็ตอ้งแวะชมิกาแฟ และชมววิหุบเขาสุดสายตา 
อยูท่ีอ่.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน รา้นอยูก่อ่นเขา้ตัวเมอืงปาย มมีมุถา่ยรูปมากมายใหไ้ดเ้ช็คอนิถา่ยไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
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น าท่านเดินทางไปยัง วดัน า้ฮู วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจา้พ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสัมฤทธิ ์พระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน ้าขังอยู่ เป็น

พระพุทธรูปสงิหส์าม อายุประมาณ 500 ปี เมือ่ พ.ศ. 2515 มพีระธดุงคจ์ากจังหวัดเชยีงใหม่มานมัสการ และสงสยัวา่ขา้งใน 
พระจะมีน ้า จงึเปิด ดูพบว่ามีน ้าจรงิๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผูค้นหลังไหลมาขอน ้าไปสักการะพอน ้าในพระเศยีรหมดก็จะมี

ไหลออกมาอกี ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสักการะอยู่เนืองๆ วัดน ้าฮูแห่งนี้ม ีพระ

เกษาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึง่ดา้น หลังวหิารหรอืโบสถข์องวัดน ้าฮูเห็นพระเจดยีส์ทีองอยู่เรยีกว่า เจดยีอั์ฐิ
พระสพุรรณกัลยาและมองออกไปขา้งกันนัน้ก็มศีาลาประดษิฐานทีม่รีูปพระพีน่างอยู ่พระเจดยีน์ี้ไม่มบัีนทกึ ประวัตกิารสรา้ง

อย่างชัดเจน เชือ่กันว่าสรา้งโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐขิองสมเด็จ พระพี่นาง สุพรรณกัลยา ซึง่ได ้
เสด็จไปเป็นตัวประกันทีพ่มา่แทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ตอ่มาไดถู้กปลงพระชนมทีพ่มา่น่ันเองภายในพระเจดยีน์ี้ยัง

บรรจุเสน้พระเกษาของ สมเด็จพระพีน่างฯ ไว 

 
น าท่านไปยัง หมู่บา้นสนัตชิล ตัง้อยู่ในต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น าเสนอ

เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังใชก้จิกรรม

ท่องเที่ยวเป็นเครือ่งมือของการพัฒนาชุมชน ไปพรอ้มกันทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การ
พัฒนาอาชพี ทีส่ง่เสรมิชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชนกจิกรรมทีน่่าสนใจนอกจากการเดนิเยีย่มชมบรรยากาศ ยังมกีารโล ้

ชงิชา้แบบชาวเขา ลักษณะเหมือนชงิชา้สวรรค ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดส้นุกสนานกัน และอกี 1 กจิกรรม คอื การขีม่า้รอบกอ้น
หนิใหญ ่ขีม่า้เขา้หมูบ่า้นสนัตชิล และมบีรกิารใสช่ดุชาวจนีถา่ยรูปตามจุดตา่งๆ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

 

น าทา่นแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมววิ
แห่งนี้เป็นจุดชมววิทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาสมัผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสงู และ

ววิทะเลหมอกไดใ้นชว่ง 
 

น าท่านสู ่บา้นจ่าโบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ยา้ยมา

จากหว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิทีร่า้นดว้ย
ความเกข๋องรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  
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น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมีชือ่เรียกว่า วัด
ปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยี์ที่สวยงาม 2 องค ์พระเจดยี์องคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่

บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดย
พระยาสงิหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัว

เมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชัดเจน 

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัจองค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ดว้ยตั ้งอยู่ในก าแพงเดยีวกัน 

เมื่อมองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่
กลางเมอืงแม่ฮอ่งสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทาง

ศลิปะแลว้  

วัดทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (6) 
ทีพ่กั รมิธาร รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มีสภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสูงสลับซับซอ้น ภูมทัิศน์ที่เป็น

ไฮไลทจ์นถูกขนานนามวา่สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อา่งเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ 

สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศ
เย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้ีการขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลาง

สายหมอก” ที่รายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาว
อากาศทีน่ี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติที่รับอทิธพิลมาจาก

ชาวยนูนาน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิแมฮ่อ่งสอน 
 

15.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 

อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน มกราคม 2564 

8-10 มกราคม 2564 12,500 2,000 

11-13 มกราคม 2564 11,500 2,000 

13-15 มกราคม 2564 11,500 2,000 

15-17 มกราคม 2564 11,500 2,000 

18-20 มกราคม 2564 11,500 2,000 

20-22 มกราคม 2564 11,500 2,000 

22-24 มกราคม 2564 11,500 2,000 

25-27 มกราคม 2564 11,500 2,000 

27-29 มกราคม 2564 11,500 2,000 
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29-31 มกราคม 2564 11,500 2,000 

เดอืน กมุภาพันธ ์2564 

1-3 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

3-5 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

5-7 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

8-10 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

10-12 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

12-14 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

15-17 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

17-19 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

19-21 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

22-24 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

24-26 กมุภาพันธ ์2564 12,500 2,000 

26-28 กมุภาพันธ ์2564 11,500 2,000 

เดอืน มนีาคม 2564 

1-3 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

3-5 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

5-7 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

8-10 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

10-12 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

12-14 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

15-17 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

17-19 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

19-21 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

22-24 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

24-26 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

26-28 มนีาคม 2564 11,500 2,000 

29-31 มนีาคม 2564 11,500 2,000 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

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

แลว้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระมดัจ าคา่ทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรือ

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิที่

ออกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% ของค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระแลว้ โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

http://www.riothaitravel.com/

