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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – จงัหวดัเชียงใหม่ – จงัหวดัแม่ฮ่องสอน – วดัพระธาตุ
ดอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน   

04.40 น. พร้อมกนัที่สนามบนิ สนามบินดอนเมือง  สายการบนิไทยแอร์เอเชยี (FD) พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ   (มีมคัคเุทศกเ์ดินทางไปด้วยจากกรงุเทพฯ) 

06.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเทีย่วบนิที ่FD3437 
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (1) 

น าท่านสกัการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดั
ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เดิมมชีื่อ  เรยีกว่า วดัปลายดอย ประกอบ ด้วย
พระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์
ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่
บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่ง
น ามาจากประเทศพมา่ ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา 
เจา้เมอืงแมฮ่่องสอน คนแรก จากวดัพระธาตุดอย
กองมนูี้สามารถมองเหน็ภมูปิระเทศและสภาพตวัเมอืงแมฮ่่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัจองค า จองกลาง วดัจองค าและวดัจองกลาง เปรยีบเสมอืนวดัแฝด ด้วยตัง้อยู่ใน
ก าแพงเดยีวกนั  
เมือ่มองจากดา้นหน้า วดัจองค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื ส่วนวดัจองกลางจะอยู่ทาง ขวามอื วดัจองค าและวดัจอง
กลางตัง้อยู่กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ
นอกจากความงดงาม ทางศลิปะแลว้ วดัทัง้สอง ยงัเป็น ศูนยก์ลางของกจิกรรมทางวฒันธรรม และประเพณี
ของชาวแมฮ่่องสอน 
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พกัผ่อนตามอธัยาศยั ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ชอ็ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง และชมิอาหารท่องถิน่ บรรยากาศ
ยามค ่าคนืทีว่ดัจองค า จองกลาง (เปิดทุกวนัศุกร-์เสาร)์ 

เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (2) 
ท่ีพกั โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว) - ซูตองเป้ – ปางอุ๋ง - บ้านรกัไทย - บ้านจ่าโบ่ –  

จดุชมวิวดอยก่ิวลม – วดัพระธาตแุม่เยน็ – ถนนคนเดินปาย 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า  
(หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว) การใส่ห่วงของชาวกะเหรีย่งนัน่เชื่อว่ามาจากความกลวัเรื่องภูตผ ีและวญิาณ 
กลวัว่าจะภูตผจีะไม่พอใจ ให้เสอืมากัดขย ้าคอ 
จึงใส่ห่วงไว้ เพื่ อ ป้องกันเสือ  บ้างก็ว่ า เ ป็น
สญัลกัษณ์ของชนเผ่า สามารถขอถ่ายรปูกบัชาว
กะเหรีย่งคอยาวได้ ไม่มคี่าใช้จ่าย และบางรา้น
ยงัมเีครือ่งแต่งกายชาวกะเหรีย่งคอยาวใหเ้รายมื
ใส่อีกด้วยเช่น ห่วงคอ ชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่
หมู่บ้านนี้ นิสัยดี ไม่ตื้อ ให้ซื้อของ ต้อนรับ
นกัท่องเทีย่วด ี
น าท่านเดนิทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพาน
ไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร 
สร้างขึ้นด้วยแรงศรทัธาของพระภกิษุ สามเณร 
และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทาง
ราชการ วสัดุทีใ่ชห้าไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้ก่า
ของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวน
ธรรมภูสมะถงึหมู่บ้านกุงไมส้กั ผ่านล าน ้าแม่สะ
งา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้
แห่งศรทัธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้
เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธษิฐานส าเรจ็ สะพานแห่งนี้จงึเป็นเหมอืนตวัแทนแห่งค าอธษิฐานส าเรจ็ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสูงสลบัซบัซ้อน 
ภมูทิศัน์ทีเ่ป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยกค็อื อ่างเกบ็น ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางที่
ลอ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ช่วงเช้าๆ จะเหน็หมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนื
น ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลงั อากาศเยน็สบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชือ้สายยนูนานไดม้กีารขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติ
กท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมดว้ยหุบเขา มอีากาศเยน็สบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 
1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี้จะหนาวมาก สมัผสับรรยากาศทโีอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก 
และทะเลสาบ กบัวถิชีวีติทีร่บัอทิธพิลมาจากชาวยนูนาน 
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เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 
 น าท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเลก็ๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาว   

ลาหู่ที่ยา้ยมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยงัมรีา้นก๋วยเตีย๋วห้อยขา ที่เป็นแลนด์มารค์ที่นักท่องเที่ยวมาเยื่อน
แลว้จะต้องแวะเชค็อนิที่รา้นดว้ยความเก๋ของรา้นที่ต้องนัง่ห้อยขาทานก๋วยเตีย๋วพรอ้มกบัชมทศันียภาพววิ
หลกัลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  

 

 
 
น าท่านแวะ จุดชมวิวดอยก่ิวลม ปาย-ปางมะผ้า หรอืจุดชมววิห้วยน ้าดงั ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน ้าดงั จุดชมววิแห่งนี้เป็นจุดชมววิที่มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดนิทางมา
สมัผสักบัอากาศเยน็บนยอดเขาสงู และววิทะเลหมอกไดใ้นช่วง 
หลงัจากนัน้น าท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เยน็ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มี
จุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ได้ชดัจากตวั อ.ปาย โดยประวตัขิองวดัพระ
ธาตุแม่เยน็ไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด ดา้นหลงัโบสถ์เป็นทีต่ ัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอืที่ เรยีกว่า “เจดยีพ์ระ
ธาตุแม่เยน็” เป็นเจดยี์ทรงระฆงัสขีาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดยี์พม่า 
นกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ทีน่ี่ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงปาย 
และแมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 



 
 

ใบอนญุาตเลขที่ 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  Line ID: @riothaitravel   www.riothaitravel.com    

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคนืที่มขีองขายหลากหลายอย่างอาท ิเสื้อผ้า ของกนิ 

ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
เยน็ บริการอาหารค า่ (5) 
ท่ีพกั โรงแรมเบลล ์วิลล่า ปาย หรือเทียบเท่า 

   
วนัท่ีสาม จดุชมวิวหยนุไหล - วดัน ้าฮ ู– สะพานประวติัศาตรป์าย -วดัพระธาตุดอยค า– สนามบินเชียงใหม่ 

- สนามบินดอนเมือง – กรงุเทพฯ 
น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างรวดเรว็ อากาศหนาว
เยน็อนัเป็นเสน่หข์องอ าเภอปาย ยงัรอ้งเรยีกนักท่องเที่ยวจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสมัผสั ยามเชา้มทีะเล
หมอกใหไ้ดช้มกนั สมกบัทีผู่ค้นขึน้ไปแย่งพืน้ทีช่มววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเหน็ตวั
เมอืงปาย และสายหมอกทีร่วมตวักนัเป็นก้อนไหลเหมอืนดงัสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่าง
งดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรบั
อากาศบรสิุทธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อนัอบอุ่นในยามเชา้ 
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เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัน ้าฮู เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของปายและอยู่คู่เมอืงปายมายาวนาน โดยมพีระอุ่น
เมอืง พระพุทธรูปคู่วดัน้ี คอืสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีช่าวเมอืงปายและนักท่องเทีย่วทุกคนต้องแวะกราบสกัการะ เชื่อ
กนัว่าน่าจะสรา้งโดยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุพระอฐัขิองสมเดจ็พระพีน่างสุพรรณกลัยา ซึง่ได้
เสดจ็ไปเป็นตวัประกนัทีพ่มา่แทนพระองค ์แต่ต่อมาไดถู้กปลงพระชนมท์ีพ่มา่นัน่เอง และบรรจุเสน้พระเกศา
ไว้ในพระเจดีย์สีทองที่อยู่หลังวิหารของวัดน ้ าฮูแห่งนี้  อัศจรรย์แห่งพระอุ่นเมือง พระอุ่นเมือง เป็น
พระพุทธรูปสงิห์สาม ปางมารวชิยั หล่อด้วยทองสมัฤทธิ ์หน้าตกักว้าง 24 น้ิว สูง 30 น้ิว ส่วนพระเศียร
กลวง มพีระเมาฬีครอบ เรื่องราวของหลวงพ่ออุ่นเมอืงองค์น้ีเต็มไปด้วยความศกัดิส์ทิธิ ์โดยมเีรื่องเล่าว่า 
เมือ่ ปี พ.ศ. 2515 มพีระธุดงคจ์ากต่างจงัหวดัมาพกัทีว่ดั ไดส้งัเกตเหน็พระพกัตรข์องพระพุทธรปูเป็นโพรง 
พระโมฬีถอดได้ และในโพรงนัน้มนี ้าขงัอยู่เต็ม ชาวบ้านและเจ้าอาวาสได้ร่ วมท าการอธษิฐานขอพสิูจน์
ขอ้เทจ็จรงิ  ผลปรากฏว่ากลบัมนี ้าขงัอยูใ่นพระเศยีรของพระพุทธรปูจรงิ ซึง่เป็นเรือ่งน่าอศัจรรยย์ิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้
สู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึง เปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพื่อใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยงั
ประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุติลง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดย
หลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวตัศิาสตร์” ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลงั
จบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถูกสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหลก็ 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)    
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (7)  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า ตัง้อยู่บนยอดเขาเล็กๆ บรเิวณ ดอยค า สูงกว่าระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 200 เมตร ในต าบลแม่เหยีะ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัเก่าแก่ส าคญัที่มคีวามเป็นมายาวนาน
กว่า 1300 ตัง้แต่สมยัหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยค า ที่บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ถอืเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงเชยีงใหม่อกีแห่งหน่ึงที่มี
นกัท่องเทีย่วและพุทธศาสนิกชนเขา้ไปกราบไหวข้อพรอยา่งไมข่าดสาย และยงัเป็นทีป่ระดษิฐาน“หลวงพ่อ
ทนัใจ” เชื่อว่าอธษิฐานอะไรกส็ าเรจ็สมประสงคไ์ดท้นัใจทนัท่วงท ีแต่เดมิทีเ่ราเรยีกกนัว่าหลวงพ่อทนัใจนัน้
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เป็นเรื่องของความทนัใจในการสร้างและปลุกเสกโดยในสมยัโบราณภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่
เรยีกว่า“พระเจา้ทนัใจ”ซึง่หมายถงึพระพุทธรปูทีใ่ชเ้วลาสรา้งไดส้ าเรจ็ภายใน 1 วนั  
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านซือ้ของฝาก รา้นขายของฝากเมอืงเชยีงใหม่ นักท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่ทีม่จีากต่างจงัหวดัมกัจะ
มาแวะในวนัสุดทา้ยของทรปิการเดนิทาง เพื่อซือ้ของฝากกลบัไปฝากเพื่อนและครอบครวั 

       ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบินเชียงใหม่ 
18.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเทีย่วบนิที ่FD3432 *หมายเหตุเวลาตารางบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง* 
19.35 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ พกัเดี่ยวเพ่ิม 

เดือน ตลุาคม 2565 

6-8 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

7-9 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

8-10 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

13-15 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

14-16 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

15-17 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

20-22 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

21-23 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

27-29 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

28-30 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 
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เดือน พฤศจิกายน 2565 

3-5  พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

4-6 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

10-12 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

11-13 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

12-14 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

17-19 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

18-20 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

19-21 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

24-26 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

25-27 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

26-29 พฤศจกิายน 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

เดือน ธนัวาคม 2565 

2-4 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

3-5 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 12,900 1,500 

4-6 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

8-10 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

9-11 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

10-12 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

15-17 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

16-18 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

17-19 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

22-24 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 10,900 1,500 

23-25 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

24-26 ธนัวาคม 2565 รถตู ้VIP 11,900 1,500 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

* กรณพีกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ท่านัน้ * 
การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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เนื่องจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบนิตน้ทุนต ่า (Low Cost) หลงัจากจองทีน่ัง่แลว้จะตอ้งท าการซือ้ภายใน 24 ชัว่โมง  
ตัว๋ทีซ่ือ้แลว้ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งต้น  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พกั 3 ท่าน เป็นการนอน
เตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีต้องการซือ้ประกนั
เพิม่เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก เท่ียวละ 495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผูเ้ดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผู้เดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บรษิัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด้
เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษิัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 

 


