
 
 ใบอนญุาตเลขท่ี 11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-29155296  Email: sales@riothai.co.th   www.riothaitravel.com        
Line ID: @riothaitravel      

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.riothaitravel.com/


 
 ใบอนญุาตเลขท่ี 11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-29155296  Email: sales@riothai.co.th   www.riothaitravel.com        
Line ID: @riothaitravel      

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – บา้นหว้ยเสอืเฒา่ (หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว) 

                    – วดัพระธาตดุอยกองม ู– วดัจองค า จองกลาง - ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน 

 
13.00  พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิดอนเมอืง สายการบนินกแอร์ (DD) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ (มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 

14.20         น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยเทีย่วบนิที ่DD154  
15.45 เดนิทางถงึ สนามบนิแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นหว้ยเสอืเฒา่ (หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว) การใสห่ว่งของชาวกะเหรีย่งน่ันเชือ่ว่ามาจากความ
กลัวเรือ่งภูตผี และวญิาณ กลัวว่าจะภูตผจีะไม่พอใจ ใหเ้สอืมากัดขย ้าคอ จงึใส่ห่วงไวเ้พื่อป้องกันเสอื บา้งก็ว่าเป็นสัญลักษณ์

ของชนเผ่า สามารถขอถ่ายรูปกับชาวกะเหรีย่งคอยาวได ้ไม่มคี่าใชจ่้าย และบางรา้นยังมเีครือ่งแต่งกายชาวกะเหรีย่งคอยาวให ้
เรายมืใสอ่กีดว้ยเชน่ หว่งคอ ชาวกะเหรีย่งคอยาวทีห่มูบ่า้นนี้นสิยัด ีไมต่ือ้ใหซ้ือ้ของ ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วด ี

 

 
 
น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมชีือ่เรยีกว่า วัด

ปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระ
ธาตขุอง พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาท

ราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได ้
อยา่งชดัเจน 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (1) 
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น าท่านเดนิทางสู ่วดัจองค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยูใ่นก าแพงเดยีวกัน 

เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลาง
เมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศลิปะแลว้ 

วัดทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน จุดเด่นของถนนคนเดนินี้คอืจะมชีาวไทใหญ ่ชาวเขา เขา้มาขายสนิคา้
พืน้บา้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลกึต่างๆ รมิทางฝ่ังวัด ก็จะคกึคักไปดว้ยเหล่าพอคา้แม่คา้ที่มา

จับจองน าของมาวางขายมทัีง้อาหารพืน้เมอืง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกนิอืน่ๆ ไม่วา่จะเป็น หมูทอด 

ไก ่ลกูชิน้ ขา้วโพดป้ิง ไสก้รอก น ้าสมนุไพรตา่งๆ 
 

 
ทีพ่กั รมิธารรสีอรท์ (แมฮ่อ่งสอน) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ปางอุง๋ - สะพานซูตองเป้ – บา้นจา่โบ ่- จดุชมววิกิว่ลม – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - วดัน า้ฮู  

                   - วดัพระธาตแุมเ่ย็น – ถนนคนเดนิปาย  

 

น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุง๋ โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซอ้น ภูมทัิศนท์ีเ่ป็น

ไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สน
สามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยูเ่รีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย 

และบรรยากาศโรแมนตกิ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธา

ของพระภิกษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใชห้าไดใ้นทอ้งถิ่น เสาจากไมเ้ก่าของ
ชาวบา้นปูพื้นดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกุงไมส้ัก ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบา้น เพื่อให ้

พระภกิษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ ่
แปลวา่ อธษิฐานส าเร็จ สะพานแหง่นี้จงึเป็นเหมอืนตัวแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จ 

 

น าท่านสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นชาวลาหู่ทีย่า้ย
มาจากหว้ยยาว นอกจากนี้ยังมีรา้นกว๋ยเตี๋ยวหอ้ยขา ที่เป็นแลนดม์ารค์ที่นักท่องเที่ยวมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิที่รา้นดว้ย

ความเกข๋องรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภาพววิหลกัลา้นทีส่วยงามของทวิเขา 
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น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปาย (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาท)ี เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นที่รูจั้กกันดใีนดา้นความงามของธรรมชาต ิมปิระเทศ เป็นทีร่าบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีดอยแมย่ะเป็น

ยอดดอยทีส่งูทีส่ดุ สงูประมาณ 2,005 เมตร มแีมน่ ้าหลายสาย ไดแ้ก ่น ้าปาย น ้าของ และน ้าแม่ปิงนอ้ย อกีทัง้มลี าหว้ยอกีหลาย
สาย คอื หว้ยแม่เมือง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแม่ฮี ้ภูมอิากาศ อ าเภอปาย มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 องศา

เซลเซยีส บางวันมหีมอกลงหนาทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายนถงึเดอืนกันยายนของทุกปี ฤดู

รอ้นเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถินุายน 
 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิดอยกิว่ลม มคีวามสงูประมาณ 2,175 เมตรจากระดับน ้าทะเล จุดชมววินี้สามารถชมไดทั้ง้
สองฟากถนน มีทัศนียภาพที่สวยงามและหลากจนิตนาการของทวิเขาทีส่ลับซับซอ้นของยอดดอยเชยีงดาว มเีมฆขาวสลับกัน

สวยงาม มีรา้นขายของอาคารขายสนิคา้ของพี่นอ้งชาวเขาเผ่าลีซอ มีสนิคา้หัตถกรรม และสนิคา้อื่น ๆ วางขายบรกิารแก่

นักท่องเทีย่ว ปัจจุบัน จุดชมววิดอยกิว่ลม ไดม้กีารพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว และมจีุดบรกิารนักท่องเทีย่วซึง่สรา้งอาคารทีเ่ป็น
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ ่และมรีา้นกาแฟชาวไทยภเูขา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมือง

ปาย สะพานแห่งนี้จงึเปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหาร

ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุตลิง 
อ าเภอปายจงึกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร์” ในอดีต

สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถูกสรา้งขึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหล็กหลังจากนัน้น า
ทา่นเดนิทางกลับสูจ่ังหวัดเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัน า้ฮู เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของปายและอยู่คู่เมืองปายมายาวนาน โดยมีพระอุ่นเมือง 

พระพุทธรูปคู่วัดนี้ คอืสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวเมืองปายและนักท่องเที่ยวทุกคนตอ้งแวะกราบสักการะ เชือ่กันว่าน่าจะสรา้งโดย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐขิองสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึง่ไดเ้สด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทน
พระองค ์แต่ต่อมาไดถู้กปลงพระชนมท์ี่พม่าน่ันเอง และบรรจุเสน้พระเกศาไวใ้นพระเจดยีส์ทีองทีอ่ยู่หลังวหิารของวัดน ้าฮู

แหง่นี้ อัศจรรยแ์หง่พระอุน่เมอืง พระอุ่นเมอืง เป็นพระพุทธรูปสงิหส์าม ปางมารวชิยั หลอ่ดว้ยทองสมัฤทธิ ์หนา้ตักกวา้ง 24 
นิว้ สงู 30 นิว้ สว่นพระเศยีรกลวง มพีระเมาฬคีรอบ เรือ่งราวของหลวงพ่ออุ่นเมอืงองคน์ี้เต็มไปดว้ยความศักดิส์ทิธิ ์โดยมี

เรือ่งเล่าว่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2515 มีพระธุดงคจ์ากต่างจังหวัดมาพักที่วัด ไดส้ังเกตเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นโพรง 

พระโมฬีถอดได ้และในโพรงนัน้มีน ้าขังอยู่เต็ม ชาวบา้นและเจา้อาวาสไดร้่วมท าการอธษิฐานขอพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิ  ผล
ปรากฏวา่กลับมนี ้าขังอยูใ่นพระเศยีรของพระพุทธรูปจรงิ ซึง่เป็นเรือ่งน่าอัศจรรยย์ิง่ 
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หลังจากนัน้น าท่านสู ่วดัพระธาตุแมเ่ย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน บรเิวณวัดเงยีบสงบ ร่มรืน่ มจีุดเด่นอยู่ที่
พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยูบ่นภเูขามองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตแุมเ่ย็นไมม่ปีรากฏวา่สรา้งขึน้ใน

สมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกวา่ “เจดยีพ์ระธาตุแมเ่ย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาวฐานกลม สงูประมาณ 
3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า นักท่องเที่ยวนยิมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่ยังสามารถชมววิ

ทวิทัศนข์องตัวเมอืงปาย – แมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ 

งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (4) 
 

ทีพ่กั โรงแรมเบลล ์วลิลา่, ปาย หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม หยนุไหล - บา้นรกัไทย - สนามบนิแมฮ่อ่งสอน - สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็น
เสน่หข์อง  อ าเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเทีย่วจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับทีผู่ค้น
ขึน้ไปแย่งพื้นที่ชมววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นกอ้นไหล
เหมือนดังสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสว่นใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอก

หยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อันอบอุ่นในยามเชา้ ณ 

บนจุดชมววิ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้ีการขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิท่าม

กลางสายหมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาว
อากาศทีน่ี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติที่รับอทิธพิลมาจากชาว

ยนูนาน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิแมฮ่อ่งสอน 

16.15 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง เทีย่วบนิที ่DD155 
17.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน พฤศจกิายน 2564 

05-07 พฤศจกิายน 2564 11,900 2,000 

12-14 พฤศจกิายน 2564 11,900 2,000 

19-21 พฤศจกิายน 2564 11,900 2,000 

26-28 พฤศจกิายน 2564 11,900 2,000 

เดอืน ธนัวาคม 2564 

03-05 ธนัวาคม 2564 12,900 2,000 

10-12 ธนัวาคม 2564 12,900 2,000 

17-19 ธนัวาคม 2564 11,900 2,000 

24-26 ธนัวาคม 2564 11,900 2,000 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
 

***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 ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

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

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบนิคดิคา่น า้หนกั425 บาท /20กโิลกรมั)  

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 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  
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เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระมดัจ าคา่ทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 
2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 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 โดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิที่

ออกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% ของค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

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

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
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