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วันแรก
04.40 น.
06.40 น.
07.55 น.
เที่ยง

สนามบิ นดอนเมือง – สนามบิ นเชี ยงใหม่ – จังหวัดเชี ยงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุ
ดอยกองมู - วัดจองคา จองกลาง - ถนนคนเดิ นแม่ฮ่องสอน
พร้อ มกัน ที่ส นามบิน สนามบิ น ดอนเมือง สายการบิน ไทยแอร์เ อเชีย (FD) พบเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน (มีมคั คุเทศก์เดิ นทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ)
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบินที่ FD3437
เดินทางถึง สนามบิ นเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริ การอาหารกลางวัน (1)
นาท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็ นวัด
ศักดิ ์สิทธิ ์คู่บา้ นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เดิมมีช่อื เรียกว่า วัดปลายดอย ประกอบ ด้ว ย
พระธาตุ เ จดีย์ท่ีส วยงาม 2 องค์ พระเจดีย์อ งค์
ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็ นที่
บรรจุพ ระธาตุ ข อง พระโมคคัล ลานะ เถระ ซึ่ง
นามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดียอ์ งค์เล็ก
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอย
กองมูน้สี ามารถมองเห็นภูมปิ ระเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
นาท่านเดินทางสู่ วัดจองคา จองกลาง วัดจองคาและวัดจองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตัง้ อยู่ใน
กาแพงเดียวกัน
เมือ่ มองจากด้านหน้า วัดจองคา จะอยูด่ า้ นซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคาและวัดจอง
กลางตัง้ อยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ
นอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทัง้ สอง ยังเป็ น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณี
ของชาวแม่ฮ่องสอน
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เย็น
ที่พกั

พักผ่อนตามอัธยาศัย ถนนคนเดิ นแม่ฮ่องสอน ช็อปปิ้ งสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารท่องถิน่ บรรยากาศ
ยามค่าคืนทีว่ ดั จองคา จองกลาง (เปิ ดทุกวันศุกร์-เสาร์)
บริ การอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (2)
โรงแรมอิ มพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

วันที่สอง บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว) - ซูตองเป้ – ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ –
จุดชมวิ วดอยกิ่ วลม – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดิ นปาย
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า
(หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว) การใส่ห่วงของชาวกะเหรีย่ งนัน่ เชื่อว่ามาจากความกลัวเรื่องภูตผี และวิญาณ
กลัว ว่าจะภูตผีจะไม่พอใจ ให้เ สือ มากัดขย้าคอ
จึ ง ใส่ ห่ ว งไว้ เ พื่ อ ป้ องกั น เสื อ บ้ า งก็ ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์ของชนเผ่า สามารถขอถ่ายรูปกับชาว
กะเหรีย่ งคอยาวได้ ไม่มคี ่าใช้จ่าย และบางร้าน
ยังมีเครือ่ งแต่งกายชาวกะเหรีย่ งคอยาวให้เรายืม
ใส่ อีก ด้ว ยเช่น ห่ ว งคอ ชาวกะเหรี่ย งคอยาวที่
หมู่ บ้ า นนี้ นิ ส ั ย ดี ไม่ ต้ื อ ให้ ซ้ื อ ของ ต้ อ นรั บ
นักท่องเทีย่ วดี
นาท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็ นสะพาน
ไม้ไ ผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร
สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร
และชาวบ้ า น โดยไม่ ใ ช้ ง บประมาณของทาง
ราชการ วัสดุทใ่ี ช้หาได้ในท้องถิน่ เสาจากไม้เก่า
ของชาวบ้านปูพ้นื ด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวน
ธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สกั ผ่านลาน้ าแม่สะ
งา ผ่ า นทุ่ ง นาของชาวบ้า น เพื่อ ให้พ ระภิก ษุ
สามเณรออกรับ บิณ ฑบาต ถือ เป็ น สะพานไม้
แห่งศรัทธา คาว่า “ซูตองเป้ ” (Su-Tong-Pe) นัน้
เป็ นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสาเร็จ สะพานแห่งนี้จงึ เป็ นเหมือนตัวแทนแห่งคาอธิษฐานสาเร็จ
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นาท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดาริปางตอง 2 มีสภาพภูมปิ ระเทศเป็ นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน
ภูมทิ ศั น์ทเ่ี ป็ นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คอื อ่างเก็บน้ าหรือทะเลสาบตรงกลางที่
ล้อมรอบไปด้วยป่ าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ ผืน
น้า มีหงส์ขาวและหงส์ดาเป็ นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนติก

นาท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็ นหมูบ่ า้ นชาวไทยเชือ้ สายยูนนานได้มกี ารขนานามว่า “ดิ นแดนโรแมนติ
กท่ ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทัง้ ปี อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลกว่า
1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่น้ีจะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก
และทะเลสาบ กับวิถชี วี ติ ทีร่ บั อิทธิพลมาจากชาวยูนนาน
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เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
นาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอาเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็ นชาว
ลาหู่ท่ยี า้ ยมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยงั มีรา้ นก๋วยเตีย๋ วห้อยขา ที่เป็ นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาเยื่อน
แล้วจะต้องแวะเช็คอินที่รา้ นด้วยความเก๋ของร้านที่ต้องนัง่ ห้อยขาทานก๋วยเตีย๋ วพร้อมกับชมทัศนียภาพวิว
หลักล้านทีส่ วยงามของทิวเขา

นาท่านแวะ จุดชมวิ วดอยกิ่ วลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ าดัง ตัง้ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดัง จุดชมวิวแห่งนี้เป็ นจุดชมวิวที่มคี วามสวยงามเป็ นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมา
สัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และวิวทะเลหมอกได้ในช่วง
หลังจากนัน้ นาท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิ ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มี
จุดเด่นอยู่ท่พี ระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชดั จากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิ องวัดพระ
ธาตุแม่เย็นไม่มปี รากฏว่าสร้างขึน้ ในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็ นทีต่ งั ้ ของเจดียเ์ ก่าหรือที่ เรียกว่า “เจดียพ์ ระ
ธาตุ แม่เย็น ” เป็ นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า
นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทางขึน้ มาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วทีน่ ่ยี งั สามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย
และแม่น้าปายได้อกี ด้วย
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เย็น
ที่พกั
วันที่สาม

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นปาย เป็ นตลาดกลางคืนที่มขี องขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า ของกิน
ของทีร่ ะลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิน่ มากมาย
บริ การอาหารคา่ (5)
โรงแรมเบลล์ วิ ลล่า ปาย หรือเทียบเท่า
จุดชมวิ วหยุนไหล - วัดน้าฮู – สะพานประวัติศาตร์ปาย -วัดพระธาตุดอยคา– สนามบิ นเชี ยงใหม่
- สนามบิ นดอนเมือง – กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ ว หยุนไหล เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาว
เย็นอันเป็ นเสน่ หข์ องอาเภอปาย ยังร้องเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทิศ ให้เดินทางไปสัมผัส ยามเช้ามีทะเล
หมอกให้ได้ชมกัน สมกับทีผ่ คู้ นขึน้ ไปแย่งพืน้ ทีช่ มวิว บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัว
เมืองปาย และสายหมอกทีร่ วมตัวกันเป็ นก้อนไหลเหมือนดังสายน้ าท่ามกลางหุบเขาในอาเภอปาย ได้อย่าง
งดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึน้ ไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับ
อากาศบริสุทธิ ์ในยามเช้า และรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเช้า
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เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ วัดน้าฮู เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของปายและอยู่ค่เู มืองปายมายาวนาน โดยมีพระอุ่น
เมือง พระพุทธรูปคู่วดั นี้ คือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าวเมืองปายและนักท่องเทีย่ วทุกคนต้องแวะกราบสักการะ เชื่อ
กันว่าน่าจะสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอัฐขิ องสมเด็จพระพีน่ างสุพรรณกัลยา ซึง่ ได้
เสด็จไปเป็ นตัวประกันทีพ่ ม่าแทนพระองค์ แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนม์ทพ่ี ม่านันเอง
่
และบรรจุเส้นพระเกศา
ไว้ใ นพระเจดีย์ส ีท องที่อ ยู่ห ลัง วิห ารของวัด น้ า ฮู แ ห่ ง นี้ อัศ จรรย์แ ห่ ง พระอุ่ น เมือ ง พระอุ่ น เมือ ง เป็ น
พระพุทธรูปสิงห์สาม ปางมารวิชยั หล่อด้วยทองสัมฤทธิ ์ หน้ าตักกว้าง 24 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ส่วนพระเศียร
กลวง มีพระเมาฬีครอบ เรื่องราวของหลวงพ่ออุ่ นเมืององค์น้ีเต็มไปด้วยความศักดิ ์สิทธิ ์ โดยมีเรื่องเล่าว่า
เมือ่ ปี พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากต่างจังหวัดมาพักทีว่ ดั ได้สงั เกตเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็ นโพรง
พระโมฬีถ อดได้ และในโพรงนัน้ มีน้ าขังอยู่เต็ม ชาวบ้านและเจ้าอาวาสได้ร่ วมทาการอธิษฐานขอพิสูจน์
ข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่ากลับมีน้าขังอยูใ่ นพระเศียรของพระพุทธรูปจริง ซึง่ เป็ นเรือ่ งน่าอัศจรรย์ยงิ่

นาท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตัง้ อยู่รมิ ถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้า
สู่ ต ัว เมือ งปาย สะพานแห่ ง นี้ จ ึง เปรีย บเสมือ นประตู สู่ อ าเภอปาย สะพานแห่ ง นี้ ถู ก สร้า งขึ้น ในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญีป่ ่ นุ เพื่อใช้ขา้ มแม่น้าปายและลาเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยัง
ประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติลง อาเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้ หนึ่ง โดย
หลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิ าสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลัง
จบสงครามได้เผาสะพานไม้น้ีทง้ิ และถูกสร้างขึน้ ใหม่โดยใช้สะพานเหล็ก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นาท่ านเดินทางสู่ วัด พระธาตุด อยค า ตัง้ อยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ บริเ วณ ดอยค า สูงกว่าระดับ น้ าทะเล
ประมาณ 200 เมตร ในตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดเก่าแก่สาคัญที่มคี วามเป็ นมายาวนาน
กว่ า 1300 ตัง้ แต่ ส มัย หริภุ ญ ชัย ซึ่งเป็ น ที่ป ระดิษ ฐานขององค์เ จดีย์ พระธาตุ ด อยค า ที่บ รรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อกี แห่งหนึ่งที่ม ี
นักท่องเทีย่ วและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย และยังเป็ นทีป่ ระดิษฐาน“หลวงพ่อ
ทันใจ” เชื่อว่าอธิษฐานอะไรก็สาเร็จสมประสงค์ได้ทนั ใจทันท่วงที แต่ เดิมทีเ่ ราเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจนัน้
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เป็ นเรื่องของความทันใจในการสร้างและปลุ กเสกโดยในสมัยโบราณภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูปที่
เรียกว่า“พระเจ้าทันใจ”ซึง่ หมายถึงพระพุทธรูปทีใ่ ช้เวลาสร้างได้สาเร็จภายใน 1 วัน

18.20 น.
19.35 น.

นาท่านซือ้ ของฝาก ร้านขายของฝากเมืองเชียงใหม่ นักท่องเทีย่ วชาวไทยส่วนใหญ่ทม่ี จี ากต่างจังหวัดมักจะ
มาแวะในวันสุดท้ายของทริปการเดินทาง เพื่อซือ้ ของฝากกลับไปฝากเพื่อนและครอบครัว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิ นเชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นดอนเมือง โดยเทีย่ วบินที่ FD3432 *หมายเหตุเวลาตารางบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง*
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริ การ **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

6-8 ตุลาคม 2565
7-9 ตุลาคม 2565
8-10 ตุลาคม 2565
13-15 ตุลาคม 2565
14-16 ตุลาคม 2565
15-17 ตุลาคม 2565
20-22 ตุลาคม 2565
21-23 ตุลาคม 2565
27-29 ตุลาคม 2565
28-30 ตุลาคม 2565

ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ
เดือน ตุลาคม 2565
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP

พักเดี่ยวเพิ่ม

10,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,900
11,900
10,900
11,900
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3-5 พฤศจิกายน 2565
4-6 พฤศจิกายน 2565
10-12 พฤศจิกายน 2565
11-13 พฤศจิกายน 2565
12-14 พฤศจิกายน 2565
17-19 พฤศจิกายน 2565
18-20 พฤศจิกายน 2565
19-21 พฤศจิกายน 2565
24-26 พฤศจิกายน 2565
25-27 พฤศจิกายน 2565
26-29 พฤศจิกายน 2565
2-4 ธันวาคม 2565
3-5 ธันวาคม 2565
4-6 ธันวาคม 2565
8-10 ธันวาคม 2565
9-11 ธันวาคม 2565
10-12 ธันวาคม 2565
15-17 ธันวาคม 2565
16-18 ธันวาคม 2565
17-19 ธันวาคม 2565
22-24 ธันวาคม 2565
23-25 ธันวาคม 2565
24-26 ธันวาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
เดือน ธันวาคม 2565
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP
รถตู ้ VIP

10,900
11,900
10,900
11,900
11,900
10,900
11,900
11,900
10,900
11,900
11,900

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

11,900
12,900
11,900
10,900
11,900
11,900
10,900
11,900
11,900
10,900
11,900
11,900

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริ ป/ต่อท่ าน***
* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านัน้ *
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
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เนื่องจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost) หลังจากจองทีน่ งแล้
ั ่ วจะต้องทาการซือ้ ภายใน 24 ชัวโมง
่
ตั ๋วทีซ่ อ้ื แล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลีย่ นผูเ้ ดินทาง หรือขอคืนเงินได้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่พี กั 3 ท่าน เป็ นการนอน
เตียงเสริม 1 ท่าน)
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ ประกัน
เพิม่ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง (สายการบิ นคิ ดค่าน้าหนัก เที่ยวละ 495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. ผูเ้ ดิ นทางต้ องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่ าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่
2. ผู้เดิ นทางต้ องชาระเงิ นค่ าบริ การส่ วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
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เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผู้เดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่า
ตั ๋วเครือ่ งบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ทล่ี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เ ดินทางจริงของประเทศที่เ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัค คุ เ ทศก์ พนัก งาน หรือ ตัว แทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่ ม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
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