
                             

CODE: ITH74 งามแตง๊ามวา่ แมฮ่อ่งสอน.... แมฮ่อ่งสอน 4วนั 2คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่

 

2 เชยีงใหม ่- ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - คอฟฟ่ีอนิเลฟิ - ปายแคนยอน - จดุชมววิหยุน

ไหล – วดันํา้ฮ ู– พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย - พกัปาย 

อาหาร เชา้ / เทีย่ง /- 

3 ปาย - ปางมะผา้ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ ่- จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ – หมูบ่า้น

กะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง – วดัจองคํา - พกัแมฮ่อ่งสอน   

อาหารเชา้  / เทีย่ง /เย็น 

4 สะพานไมซู้ตองเป้ - บา้นรกัไทย - ปางอุง๋ - เชยีงใหม ่- รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ 

อาหารเชา้ (ยูนนาน) / เทีย่ง /- 
 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. -  ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่

                    

 

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

 

วนัสอง        เชยีงใหม ่- ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – คอฟฟ่ีอนิเลฟิ - ปายแคนยอน – จดุชมววิ 

                  หยุนไหล – วดันํา้ฮ ู– พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย - พกัปาย                    

                   เชา้/เทีย่ง 

 
เชา้ เดนิทางถงึ เชยีงใหม ่ใหท้า่นธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มรับประทานอาหารเชา้ 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 จากน ัน้ปรบัเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางสู ่จ.แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็ก

ทา่มกลางหุบเขาทีอุ่ดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตทิีม่ีคุณค่า และแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีส่วยงาม 

เดนิทางสู่ อําเภอปาย เมืองเล็กในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่ห์เฉพาะตัว น าท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

ประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095 บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศ

พม่า หลังจากสงครามโลกครั ้งที่ 2 ยุตลิง อ าเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั ้งหนึ่ง โดย

หลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

9-12 ตลุาคม 63 5,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36  

10-13 ตลุาคม 63 5,900 1,500 36  

22-25 ตลุาคม 63 5,900 1,500 36  

30 ตลุาคม-2พฤศจกิายน  5,900 1,500 36  

4-7 ธนัวาคม 63 5,900 1,500 36  

9-12 ธนัวาคม 63 5,900 1,500 36  

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 6,900 1,500 36  

31 ธนัวาคม –3มกราคม64 6,900 1,500 36  



                             

 น าท่านแวะรา้นกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดีที่ คอฟฟ่ีอนิเลฟิ เป็นรา้นกาแฟที่มีชือ่แห่งหนึ่งในอ าเภอปาย 

อสิระซือ้เครื่องดืม่ ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กองแลนหรอืปาย

แคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถงึ ถนน เสน้ทางที่ใชส้ัญจร ส่วนแลน 

หมายถงึ ตัวตะกวด (ตัวเงนิตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถงึ เสน้ทางสญัจรของตะกวดที่

แคบและเล็ก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเกดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิเกดิจากการทรุดตัวของดนิบนภูเขาสูงทีถู่ก

กัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผาตดิต่อกันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเสน้เล็กๆบนสันเขา 

ท่ามกลางภูเขาสลับซับซอ้น ใหท้่านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ทีน่ี่เคยเป็นสถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งปาย อนิ เลฟิ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิหยุนไหล เป็นจุดชมววิทะเลหมอกต ัง้อยู่ท ี ่อ.ปาย โดดเด่นดว้ยชือ่สไตล์

จนี และเป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิ มป้ีายส าหรับคูร่ักใหไ้ดถ้า่ยรูป เป็นจุดชมววิลานโล่งทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทศันข์องเมอืงปายทัง้เมอืงในยามเชา้ ราวกบัถกูโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิภูเขา 

และแมกไมส้เีขยีวยามแสงแรกของวัน คู่รักนักท่องเทีย่วทัง้หลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวน

ป้ายบอกรักที่ จุดป้าย100ที่บอกรัก เพื่อเป็นพยานรักบนตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจีน 

แปลว่าโชคลาภ หรอื ความยั่งยนื อกีส ิง่หนึง่ทีไ่ม่ควรพลาด คอื หมั่นโถว ของอร่อยขึน้ชือ่ของทีน่ี่ ทานคู่

กบัชารอ้นๆ พรอ้มชมววิตรงระเบยีงในบรรยากาศเย็นสบาย อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่

วดันํา้ฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมือง ซึง่เป็น

พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิพ์ระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมี

น ้าขังอยู่ มีน ้ าไหลออกมาอีก ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมีผูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ป

สกัการะอยู่เนืองๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตแุมเ่ย็น เป็นวัดแกเ่กา่คูเ่มอืงปาย ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นทีต่ัง้เจดยีเ์กา่ สรา้งใน

สมัยใดไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั จากจุดนี้สามารถมองเห็นทวิทศันข์องอ าเภอปายไดท้ัว่ทัง้บา้นเรอืนและ

ทุ่งนา ยิง่ถา้ไดข้ ึน้ไปในตอนเย็นจะไดช้มพระอาทติยต์กโดยมีเทอืกดอยจกิจอ้งเป็นฉากหลังทีง่ดงาม 

และพระธาตแุห่งนี้เป็นจุดสงัเกตของผูโ้ดยสารทางเครื่องบนิว่าเขา้เขตอ าเภอปายแลว้ สมควรแกเ่วลา

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

เย็น  น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย มีของขายหลายอย่าง เสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด 

รา้นอาหารทอ้งถิน่ มากมาย อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง หมายเหต:ุ ถนน

คนเดนิปายเปิดบรกิารทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน-กุมภาพันธ์ และวันศุกร-์เสาร์

ในชว่งหนา้รอ้น และหนา้ฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทีพ่กั: Diamond De Pai City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        ปาย - ปางมะผา้ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ ่- จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ –  

                     หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง – วดัจองคํา –  

                     พกัแมฮ่อ่งสอน                        เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแม่ฮ่องสอนระหว่างทางน าท่านแวะจุดชมววิท่ามกลางหมอกและขุนเขาทีจุ่ดชม

ววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดงั ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตหิว้ยน ้าดงั จุดชมววิ

แห่งนี้เป็นจุดชมววิทีม่ีความสวยงามมาก น าท่านสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ 

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็น

ชาวลาหู่ทีย่า้ยมาจากหว้ยยาว น าโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนตธิรรม แวะรา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดงั ตัวรา้น

เป็นบา้นไมต้ัง้อยู่เนนิเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ชัน้ มีมุมใหเ้ลอืกน่ังมากมายทัง้โต๊ะ บารห์อ้ยขา เปลตา

ขา่ย และใกลก้นัมรีา้นกาแฟเด็กดอย และเซเวน่กลางววิทีอ่ยูใ่กลก้นั จากนัน้แวะ จดุชมววิกกิอคอ

บา้นหว้ยเฮีย๊ะ จุดชมววิแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีคนรูจ้ักมากนัก เพราะเป็นจุดชมววิแห่งใหม่ของหมู่บา้นหว้ย

เฮี๊ ยะ อ าเภอปางมะผา้ อยู่ถดัจุดชมววิบา้นจ่าโบ่ไม่ไกล ประมาณ 5-6 กโิล ใหท้า่นชมธรรมชาต ิทวิเขาที่

เรยีงตอ่ๆ กนัอย่างสวยงาม อกีทัง้ยังมพีืน้ทีก่ารเกษตรของชาวบา้นทีท่ าไร่ตามแนวเขาใหช้มดว้ย  

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรี่ยงคอยาวทีอ่ยู่

ใกลเ้มืองมากที่สุด มีประมาณ20หลังคาเรือน 

อพยพลีภ้ัยสงครามเขา้มา อยู่ทีแ่ม่ฮ่องสอนนาน

แ ล ้ว  ด า ร ง ชี ว ิ ต แ บ บ ดั ้ ง เ ด ิม  ภ า ย ใ น ห มู่

นักทอ่งเทีย่วสามารถมาชมวถิชีวีติ และถา่ยรูปกบั 

กะเหรี่ยงคอยาวได  ้มีลักษณะเป็นธรรมชาต ิ

โดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรื่น ทางเขา้ของบา้นหว้ย

เสือเฒ่าจะผ่านฝายทดน ้าที่มีน ้ าลน้หลายฝาย 

ภายในหมู่บา้นมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึใหก้ับ

นักท่องเที่ยว จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงิน-หยก 

สรอ้ยคอ เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ จากนั้นน า

ทา่นชม วดัพระธาตดุอยกองม ูเป็นวัดศกัดิส์ทิธิ์

คู่บา้นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมีชือ่เรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยี์ที่

สวยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู ่เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระ

โมคคลัลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดยพระยา

สงิหนาทราชา เจา้เมอืงแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตดุอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและ

สภาพตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจน  

น าทา่นเดนิทางไป วดัจองคํา จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมื่อมอง

จากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลาง

ตัง้อยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ

นอกจากความงดงามทางศลิปะแลว้ วัดทัง้สอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พืน้ทีด่า้นหนา้ของวัดซึง่เป็น สวนสาธารณะหนองจองค ายังเอื้อใหใ้ชเ้ป็น

สถานทีป่ระกอบพธิตีามประเพณีตา่ง ๆ ในรอบปีอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) หลงัอาหารนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมแมฮ่อ่งสอน 

ทีพ่กั: Ngamta Hotel  Mae Hong Son หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

วนัทีส่ ี ่        สะพานไมซู้ตองเป้ - บา้นรกัไทย - ปางอุง๋ - เชยีงใหม ่– รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ    

                   เชา้ (ยูนนาน),เทีย่ง 

 

เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ทีส่รา้งข ึน้โดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้กั 

เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งนี้จะเชือ่มระหว่าง สวนธรรมภูส

มะ กบั หมู่บา้นกงุไมส้กั เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสญัจรไปมา 

ถอืเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซตูองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธษิฐาน

ส าเร็จ สะพานแหง่นีจ้งึเป็นเหมอืนตวัแทนแหง่คําอธษิฐานสําเร็จซึง่มคีวามเชือ่กนัวา่ หากไดม้า

ยนือยู่กลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความความสําเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวงั นับว่าเป็น

สะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี แตช่ว่งฤดูฝนเดอืนกันยายน –ปลาย   

ตลุาคม ก็จะไดพ้บกบัทอ้งทุง่นาเขยีวขจ ีและในชว่งตน้ถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน ซึง่อยู่ในชว่งปลายฝน

ตน้หนาวก็จะไดพ้บกบัขา้วออกรวงเหลอืงทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ ึน้ชือ่ว่าดนิแดนโรแมนตกิท่าม

กลางสายหมอกที่รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 

1,776 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก 

ทะเลสาบ วถิชีวีติและวัฒนธรรมทีไ่ดร้ับอทิธพิลจากยูนนาน 

 

 บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) (ยูนนาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปางอุง๋ โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซอ้น

ภูมทิัศน์ทีเ่ป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอรแ์ลนดเ์มืองไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรือทะเลสาบตรง

กลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ทีใ่หบ้รรยากาศโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูจ่ังหวัดเชยีงใหม่ (ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึง่) แวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของ

ฝาก เชน่ แคบหมู ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย ไดเ้วลาพอสมควรนํา

เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสูก่ลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9

ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัการจราจร ณ วันเดนิทาง)  

********************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

 
 
 

 
 



                             

 
 

 
 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื พัก2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


