
 

 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ – สนามบนิเช ียงใหม่ – จงัหวดัเช ียงใหม่ – ปาย – สะพานประวตัศิาสตรป์าย – ปายแคนยอน – 

ถนนคนเดนิปาย 

 

09.00  พร ้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูม ิ ชั ้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

(มมีคัคุเทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรุงเทพฯ) 

 

11.00 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเช ียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ116 (ไม่มอีาหารบร ิการบนเคร ื่อง และไม่รวมน ้าหนกัสมัภาระ

โหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาท/เท ีย่ว)  

12.20 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 น าท่านเดินทางสู่  อ าเภอปาย  (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนอืของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่

รูจั้กกันดใีนดา้นความงามของธรรมชาต ิม ิประเทศ เป็นทีร่าบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มดีอยแม่ยะเป็นยอดดอยทีสู่งทีสุ่ด 

สูงประมาณ 2,005 เมตร มแีม่น ้าหลายสาย ไดแ้ก่  น ้าปาย น ้าของ และน ้าแม่ปิงนอ้ย อกีทั้งมลี าหว้ยอกีหลายสาย คือ หว้ยแม่

เมอืง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแม่ฮ ี้ ภูม ิอากาศ อ าเภอปาย ม ี 3 ฤดู คอื ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดไดถ้ ึง 2 องศาเซลเซยีส บางวันม ี

หมอกลงหนาทบึ จนถ ึงเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริ่มตั ้งแต่เดอืนมถิุนายนถ ึงเด ือนกันยายนของทุกปี ฤดูรอ้นเริ่มตัง้แต่

เดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถิุนายน 

 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานประวตั ิศาสตร ์ทา่ปาย  ตัง้อ ยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเม ืองปาย 

สะพานแหง่น ีจ้งึเปรียบเสม ือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแหง่น ีถู้กสร ้างข ึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 โดยกองทหารประเทศ

ญีปุ่่น เพื่อใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเล ียงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที ่2 ยุต ิลง อ าเภอปา

ยจงึกลับคนืสู่ความสงบสุขอกีครั้งหนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พียงแต่สะพานแห่งน ีว่้า “สะพานประวัต ิศาสตร์” ในอดตีสะพานแหง่น ี้

ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ ี้ทิง้ และถูกสรา้งข ึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหล็ก 

 

น าท่านเดนิทางสู่  ปายแคนยอน หรืออ ีกชือ่หนึ่งค ือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่เกดิข ึน้เองตามธรรมชาติ โดยเกดิจาก

การทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ตดิต่อกันเป็นบริเวณกวา้ง มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีอง

จังหวัดแพร่ แลว้ยังเป็นจุดชมวิวทวิทัศน์ทีส่วยงามของเม ืองปาย และทีน่ ีใ่ชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องปายอนิเลฟิ  อ ีก

ดว้ย 

 

หลังจากนั ้นน าท่านสู่  วดัพระธาตุแม่เย็น  เป็นวัดศักดิ์ส ิทธ ิค์ู่ เม ืองปายมานาน บริเวณวัดเงยีบสงบ ร่มรื่น ม ีจุดเด่นอยู่ที่

พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดชั้ดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เ ย็นไม่มปีรากฏว่าสร ้างขึ้น

ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ั ้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังส ีขาวฐานกลม สูง

ประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวน ิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่น ี่ยั ง

สามารถชมววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงปาย – แม่น ้าปายไดอ้กีดว้ย 

 

 น าท่านเดนิทางสู่  ถนนคนเดนิปาย  เป็นตลาดกลางคืนที่มขีองขายหลากหลายอย่างอาทิ เส ื้อผา้ ของกนิ ของทีร่ ะล ึก งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถ ิน่มากมาย 

 

เย็น อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการท่องเท ีย่ว 

 

ท ีพ่กั ปาย ปณาล ีหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่อง ม่อนหยุ่นไหล – จุดชมววิดอยกิว่ลม – บ ้านจ่าโบ่ – จุดชมววิก ิกอคอบ้านห้วยเฮีย้ – บา้นหว้ยเสอืเฒ่า  (หมู่บา้นกระ

เหร ีย่งคอยาว) – วดัพระธาตุดอยกองมู – วดัจอค า จองกลาง  

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่ไดรั้บความนยิมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่หข์อง

อ าเภอปาย ยังรอ้งเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับทีผู่ค้นขึน้ไปแย่ง

พืน้ที่ชมววิ บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมอืงปาย และสายหมอกทีร่วมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมอืนดัง

สายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเดนิทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล 

ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบริสุทธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเชา้ ณ บนจุดชม

ววิ 

 

น าท่านแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรือจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแหง่ชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมวิวแห่ง

น ีเ้ป็นจุดชมววิทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และววิทะเล

หมอกไดใ้นช่วง 

 

 
 

 น าท่านสู่ บ ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหูท่ ี่ยา้ยมาจาก

หว้ยยาว นอกจากนียั้งมรีา้นก๋วยเต ีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์าร์คทีน่ักท่องเทีย่วมาเยื่อนแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิที่รา้นดว้ยความเก๋

ของรา้นทีต่อ้งนั่งหอ้ยขาทานก๋วยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนยีภาพววิหลักลา้นที่สวยงามของทิวเขา  

 

น าท่านเดนิทางต่อสู่ จุดชมววิ จุดชมวิวก ิกอคอบา้นหว้ยเฮี้ย ใหไ้ดส้ัมผัสกับววิทวินอ์ย่ างจุใจ อ ิสระถ่ายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจ 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 

 

 



 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ ้านหว้ยเสอืเฒ่า (หมู่บา้นกระเหร ีย่งคอยาว) การใส่หว่งของชาวกะเหรี่ยงนั่นเชือ่ ว่ามาจากความกลัว

เรื่องภูตผ ีและวิญาณ กลัวว่าจะภูตผีจะไม่พอใจ ใหเ้สอืมากัดขย ้าคอ จึงใส่หว่งไวเ้พือ่ ป้องกันเสอื บา้งก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

ชนเผ่า สามารถขอถ่าย รูปกับชาวกะเหรี่ยงคอยาวได ้ไม่มคี่าใชจ่้าย และบางรา้นยังมเีครื่องแต่งกายชาวกะเหรี่ยงคอยาวใหเ้รา

ยืมใส่อกีดว้ยเช่น หว่งคอ ชาวกะเหรี่ยงคอยาวทีห่มู่บา้นนี้นสิัยด ี ไม่ต ือ้ใหซ้ ือ้ของ ตอ้นรับนักท่องเทีย่วด  ี

 

น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธ ิค์ู่บา้นคู่ เมอืงของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมชี ื่อเรียกว่า วัดปลาย

ดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยี์ทีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดีย์องคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่  เม ือ่  พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุ

ของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซ ึ่งน ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร ้างเม ือ่  พ.ศ. 2417 โดยพระยาส ิงหนาท

ราชา เจา้เม ืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูน ีส้ามารถมองเหน็ภูม ิประเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮ่องสอนได ้

อย่างชัดเจน 

 

น าท่านเดนิทางสู่  วดัจอค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรียบเสม ือนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เม ื่อมอง

จากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยม ือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวาม ือ วัดจองค าและวัดจองกลางตั ้งอยู่กลางเม ือง

แม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แหง่น ี ้เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแลว้ วัด

ทัง้สอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณขีองชาวแม่ฮ่องสอน 

 

 



 

 

 

เย็น บรกิารอาหารค ่า (3) 

 

ท ีพ่กั รมิธาร รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ีส่าม สะพานซูตองเป้ – ปางอุ๋ง – บา้นรกัไทย – ตลาดวโรรส – สนามบนิเชยีงใหม่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้  เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งข ึ้นดว้ยแรงศรัทธาของ

พระภิกษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใชห้าไดใ้นทอ้งถ ิน่ เสาจากไมเ้ก่าของชาวบา้นปู

พืน้ดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกุงไมส้ัก ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบา้น เพื่อใหพ้ระภิกษุ

สามเณรออกรับบณิฑ บาต ถ ือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า 

อธษิฐานส าเร็จ สะพานแหง่น ีจ้งึเป็นเหมอืนตัวแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จ 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสูงสลับซับซอ้น ภูมทัิศนท์ีเ่ป็นไฮไลท์

จนถูกขนานนามว่าสวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรือทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบ

และดอกไมเ้มอืงหนาว ช่วงเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่ เรี่ยผืนน ้า มหีงสข์าวและหงส์ด าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และ

บรรยากาศโรแมนตกิ 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ บ้านรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชื้อสายยูนนานไดม้กีารขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลางสาย

หมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหบุเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศที่น ี้

จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติทีรั่บอทิธพิลมาจากชาวยูนนาน 

 



 

 

 
 

 น าท่านซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแหง่น ีเ้ป็นตลาดใหญ่ ทีค่นเชียงใหม่แทบทุกคนตอ้งรู ้จักอย่างแน่นอน ในแต่ละวันม ี

ผูค้นมาแวะเวยีนซือ้ของกันเป็นจ านวน  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มจีากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดทา้ยของทริ

ปการเดนิทาง เพือ่ซ ือ้ของฝากกลับไปฝากเพือ่นและครอบครัว 

 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิเชยีงใหม่ 

 

22.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ เทีย่วบนิที ่VZ119 

23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผู์้ใหญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

16 – 18 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

23 – 25 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 10,999 2,000 

08 – 10 มกราคม 2564 9,999 2,000 

15 – 17 มกราคม 2564 8,999 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 8,999 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 8,999 1,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ์ 2564 8,999 1,500 

12 – 14 กุมภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 

19 – 21 กุมภาพนัธ์ 2564 8,999 1,500 

26 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 10,999 2,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 8,999 1,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 8,999 1,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 8,999 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 8,999 1,500 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2563* 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเท ีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเท ีย่วชาวต่างชาตมิคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องม ีผูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต ่า 8 ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  



 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ตดักรุ๊ป 6+1 ทา่น เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท (ไม่รวมส่วนต่างค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิ) 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้ เน ือ่งจากราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิมกีารปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา 

ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน า้มนัท ีไ่ม่คงท ี ่ อาจมกีารปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาท ีก่ าหนด  

และทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิเ์ปลีย่นแปลงเท ีย่วบ ิน หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั  

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 น ้าหนักสัมภาระถอืข ึน้เครื่อง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวร์ขา้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ  

 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณทีี่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสริม 1 ท่าน) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้ค ียงแทนโดยอา้งอ ิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัต ิเหตุระหว่างเด ินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่ เพื่อคุม้ครอง

สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอ ินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิ ิบาร์ในหอ้ง รวมถ ึง

ค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไ ดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ

อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็น

ตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 

  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 500 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่ ้องช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์ เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อทา่น  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพื่อ

ส ารองท ีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่ ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนท ีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั  กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณใีดๆ ใหถ้ ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี้ วันจันทร์ ถ ึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเด ินทาง หรือเล ื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อ ีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกั บทาง

บริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ ีช ือ่ ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเด ินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังส ือ

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้



 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ข ึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ่้ายที่เก ิดข ึน้ตามจริง ** ในกรณีท ีว่นัเด ิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คนืเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ ร ้านอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ียหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 


