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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม–ิ สนามบนิเชยีงใหม่ – จงัหวดัเชยีงใหม่ – เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแม่อูคอ – วดัจอง

กลาง – วดัพระธาตดุอยกองม ู 

 
06.00  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม  ิสายการบนิไทยแอร์เอเชยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ   (มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 

 
07.55         น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่FD4102  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

09.20 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่
 น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดแมฮ่อ่งสอน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 

เชา้ บรกิารอาหารวา่งเชา้ SET BOX S&P  (1) 
 

 
 
น าทา่นเดนิทางชม เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแมอู่คอ อ าเภอขนุยวม งานเทศกาลทีบ่ง่บอกถงึชว่งเริม่ตน้ของฤดกูาล

ทอ่งเทีย่วในจังหวัดแมฮ่่องสอน - ชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน มพีืน้ทีม่ากกวา่ 500 ไร ่
บนความสงูกว่า 1,600 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบัวตองทีใ่หญ่และสวยที่สดุในประเทศไทย - การจ าหน่ายผลติภัณฑ ์OTOP ของ

จังหวัดแมฮ่อ่งสอน – การจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตรบรเิวณทุง่ดอกบัวตอง  

(หมายเหตุ : ดอกบัวตองบานชว่งปลายเดอืนตุลาคม-ตน้เดอืนธันวาคมของทุกปี ทัง้นี้เป็นเพยีงการคาดการณ์เท่านัน้ ขึน้อยู่กับ
สภาพภมูอิากาศ และขอสงวนสทิธิไ์มป่รับเปลีย่นรายการอืน่ทดแทน) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัจองค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมื่อ

มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมอืง
แม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศลิปะแลว้ วัด

ทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน 

 
น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมีชือ่เรยีกว่า วัดปลาย

ดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุ
ของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาท

ราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮ่องสอนได ้

อยา่งชดัเจน 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (3) 
 

ทีพ่กั รมิธารรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (แมฮ่อ่งสอน) 
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วนัทีส่อง ปางอุง๋ -บา้นรกัไทย – บา้นจา่โบ ่ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – ปาย –  วดัน า้ฮู - พระธาตแุมเ่ย็น – ถนนคนเดนิปาย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซอ้น ภูมทัิศน์ทีเ่ป็นไฮไลท์

จนถูกขนานนามว่าสวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบ
และดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และ

บรรยากาศโรแมนตกิ 
 

น าท่านเดนิทางสู่ บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้กีารขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลางสาย

หมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาวอากาศทีน่ี้
จะหนาวมาก สมัผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติทีร่ับอทิธพิลมาจากชาวยนูนาน 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 
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 น าท่านสู ่บา้นจ่าโบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ยา้ยมาจาก
หว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วมาเยื่อนแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิทีร่า้นดว้ยความเก๋

ของรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา 
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น าท่านเดนิทางไปยัง วดัน า้ฮู วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง ซึง่เป็นพระพุทธรูป

ศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิ ์พระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมนี ้าขังอยู ่เป็นพระพุทธรูปสงิหส์าม 
อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงคจ์ากจังหวัดเชยีงใหม่มานมัสการ และสงสัยว่าขา้งใน พระจะมีน ้า จงึเปิด ดู

พบว่ามนี ้าจรงิๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผูค้นหลังไหลมาขอน ้าไปสักการะพอน ้าในพระเศยีรหมดก็จะมีไหลออกมาอกี ในลักษณะ
ซมึออกมาตลอดเวลา จึงมีผูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ วัดน ้าฮูแห่งนี้มี พระเกษาของสมเด็จพระพี่นาง

สพุรรณกัลยาซึง่ดา้น หลังวหิารหรอืโบสถข์องวัดน ้าฮูเห็นพระเจดยีส์ทีองอยู่เรยีกว่า เจดยีอั์ฐพิระสพุรรณกัลยาและมองออกไป
ขา้งกันนั้นก็มีศาลาประดษิฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่ พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึก ประวัตกิารสรา้งอย่างชัดเจน เชือ่กันว่าสรา้งโดย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพือ่บรรจุพระอัฐขิองสมเด็จ พระพีน่างสพุรรณกัลยา ซึง่ไดเ้สด็จไปเป็นตัวประกันทีพ่ม่าแทนสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช แตต่อ่มาไดถ้กูปลงพระชนมทีพ่มา่น่ันเองภายในพระเจดยีน์ี้ยังบรรจุเสน้พระเกษาของสมเด็จพระพีน่างฯ ไว ้
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บรเิวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่

พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแมเ่ย็นไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้
ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถ์เป็นที่ตัง้ของเจดยี์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดียท์รงระฆังสีขาวฐานกลม สูง

ประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่ยัง
สามารถชมววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงปาย – แมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืที่มีของขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของที่ระลกึ งาน
แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (6) 

 
ทีพ่กั เบลล ์วลิลา่ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (ปาย) 

 

วนัทีส่าม จดุชมววิหยุ่นไหล – สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย – จงัหวดัเชยีงใหม ่–สวนดอกไมแ้ม่รมิ  – วดัพระธาตุดอยค า – 

สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม–ิ กรงุเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่จดุชมววิ หยุนไหล เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่หข์อง

อ าเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเทีย่วจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับทีผู่ค้นขึน้ไปแย่ง
พืน้ทีช่มววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมอืงปาย และสายหมอกทีร่วมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมอืนดัง

สายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล 

ประมาณ 05.30 น. เพือ่รับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อันอบอุ่นในยามเชา้  
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 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมืองปาย 

สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศ
ญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อ าเภอปา

ยจงึกลับคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งนี้
ถกูสรา้งดว้ยไม ้แตห่ลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหล็ก 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูจั่งหวัดเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (8) 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม ่

อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลังอุทยานหลวงราช

พฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี 

พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 

2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัด

สวุรรณบรรพต แตช่าวบา้นนยิมเรยีกวา่ "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการ

มาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็น

กับววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย  

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 
..... มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้      *บรเิวณวัดไมม่พีวงมาลัยมะลจิ าหน่าย* 

 
น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมแ้มร่มิ ในบรรยากาศสดุโรแมนตกิราวกับอยูใ่นแถบยโุรปดอกไมส้วยงามหลากชนดิ ทัง้ดอกลา

เวนเดอร ์ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร ์รวมทัง้ดอกดาวเรอืงและเบญจมาศ สง่ขายหลายแหง่ในเชยีงใหมปั่จจุบันไดเ้ปิดให ้
นักท่องเทีย่วเขา้ชมความสวยงามของทุง่ดอกมากาเร็ตสมีว่งเป็นทุง่สวยงามตระการตา และเป็นสมีว่งเต็มพืน้ที ่ท าใหดู้สวยงาม

เป็นอยา่งมาก 
น าท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมอืงของเชยีงใหม่ มขีองฝากมากมาย อาท ิไสอ่ั้ว แคปหม ู

น ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม ่(หมายเหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรสแทน) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่
20.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่FD4117 

21.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน พฤศจกิายน 2564 

21-23 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

22-24 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

23-25 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

24-26 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

25-27 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

26-28 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

27-29 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

28-30 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

29 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10900 1,500 

เดอืน ธนัวาคม 2564 

3 - 5 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 15,900 1,500 

7-9 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 12,900 1,500 

10 - 12 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 15,900 1,500 

11 - 13 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 14,900 1,500 

18 - 20 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

20-22 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

21-23 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

22-24 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

23-25 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

24-26 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 12,900 1,500 

25-27 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 12,900 1,500 

26-28 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 12,900 1,500 

27-29 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 12,900 1,500 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถาม
เจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

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 านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบนิคดิคา่น า้หนกั495 บาท /20กโิลกรมั)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 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 าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรอืช าระ

เงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  วันจันทร์ ถงึเสาร ์

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

        ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291 , 0-29155296   Email: sales@riothai.co.th  Line ID: @riothaitravel 

 www.riothaitravel.com    

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบนิที่

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

คา่ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 


