
                             

CODE: WTH74 งามแต๊งามว่า แม่ฮ่องสอน.... แม่ฮ่องสอน 4วัน 2คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

 

2 เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - คอฟฟี่อินเลิฟ - ปายแคนยอน - จุดชมวิวหยุน

ไหล – วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย - พักปาย 

อาหาร เช้า / เที่ยง /- 

3 ปาย - ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยก่ิวลม – บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – หมู่บ้าน

กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง – วัดจองคำ - พักแม่ฮ่องสอน   

อาหารเช้า  / เที่ยง /เย็น 

4 สะพานไม้ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ 

อาหารเช้า (ยูนนาน) / เที่ยง /- 
 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน 
 

 

 

วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. -  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

                    

 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9

ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วันสอง        เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – คอฟฟี่อินเลิฟ - ปายแคนยอน – จุดชมวิว 

                  หยุนไหล – วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย - พักปาย                    

                   เช้า/เที่ยง 

 
เช้า เดินทางถึง เชียงใหม่ ให้ท่านธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยพร้อมรับประทานอาหารเช้า 

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

 จากน้ันปรับเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็ก

ท่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีสวยงาม 

เดินทางสู่ อำเภอปาย เมืองเล็กในหุบเขาเปี่ยมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว นำท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

ประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095 บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศ

พม่า หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดย

หลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

หมายเหต ุ

9-12 ตุลาคม 63 5,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

1,500 36  

10-13 ตุลาคม 63 5,900 1,500 36  

22-25 ตุลาคม 63 5,900 1,500 36  

30 ตุลาคม-2พฤศจิกายน  5,900 1,500 36  

4-7 ธันวาคม 63 5,900 1,500 36  

9-12 ธันวาคม 63 5,900 1,500 36  

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

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



                             

 นำท่านแวะร้านกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดีท่ี คอฟฟี่อินเลิฟ เป็นร้านกาแฟท่ีมีช่ือแห่งหนึ่งในอำเภอปาย 

อิสระซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กองแลนหรือปาย

แคนยอน คำว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนน เส้นทางท่ีใช้สัญจร ส่วนแลน 

หมายถึง ตัวตะกวด (ตัวเงินตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถึง เส้นทางสัญจรของตะกวดท่ี

แคบและเล็ก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูงท่ีถูก

กัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา 

ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ให้ท่านชมความสวยงามได้โดยรอบแบบ 360 องศา ท่ีนี่เคยเป็นสถานท่ี

ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปาย อิน เลิฟ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตั้งอยู่ที่ อ.ปาย โดดเด่นด้วยช่ือสไตล์

จีน และเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติก มีป้ายสำหรับคู่รักให้ได้ถ่ายรูป เป็นจุดชมวิวลานโล่งท่ีสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์ของเมืองปายท้ังเมืองในยามเช้า ราวกับถูกโอบอุ้มด้วยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา 

และแมกไม้สีเขียวยามแสงแรกของวัน คู่รักนักท่องเท่ียวท้ังหลายสามารถคล้องกุญแจคู่รัก และแขวน

ป้ายบอกรักท่ี จุดป้าย100ท่ีบอกรัก เพื่อเป็นพยานรักบนต้นสนมงคลท้ัง 6 ต้น ซึ่งเลข 6 ในภาษาจีน 

แปลว่าโชคลาภ หรือ ความยั่งยืน อีกส่ิงหนึ่งท่ีไม่ควรพลาด คือ หมั่นโถว ของอร่อยขึ้นช่ือของท่ีนี่ ทานคู่

กับชาร้อนๆ พร้อมชมวิวตรงระเบียงในบรรยากาศเย็นสบาย อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ 

วัดน้ำฮู เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็น

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมี

น้ำขังอยู่ มีน้ำไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไป

สักการะอยู่เนืองๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดแก่เก่าคู่เมืองปาย ด้านหลังโบสถ์เป็นท่ีตั้งเจดีย์เก่า สร้างใน

สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ท่ัวท้ังบ้านเรือนและ

ทุ่งนา ยิ่งถ้าได้ขึ้นไปในตอนเย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ตกโดยมีเทือกดอยจิกจ้องเป็นฉากหลังท่ีงดงาม 

และพระธาตุแห่งนี้เป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารทางเครื่องบินว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว สมควรแก่เวลา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

เย็น  นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย มีของขายหลายอย่าง เส้ือผ้า ของกิน ของท่ีระลึก งานแฮนด์เมด 

ร้านอาหารท้องถ่ิน มากมาย อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง หมายเหตุ: ถนน

คนเดินปายเปิดบริการทุกวันในช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ และวันศุกร์-เสาร์

ในช่วงหน้าร้อน และหน้าฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีพัก: Diamond De Pai City Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม        ปาย - ปางมะผ้า – แวะจุดชมวิวดอยก่ิวลม – บ้านจ่าโบ่ - จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ –  

                     หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง – วัดจองคำ –  

                     พักแม่ฮ่องสอน                        เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  

นำท่านเดินทางสู่เมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างทางนำท่านแวะจุดชมวิวท่ามกลางหมอกและขุนเขาท่ีจุดชม

วิวดอยก่ิวลม ปาย-ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิว

แห่งนี้เป็นจุดชมวิวท่ีมีความสวยงามมาก นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ช่ือของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอปางมะผ้า 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเนินเขาท่ีแวดล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็น

ชาวลาหู่ท่ีย้ายมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม แวะร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าดัง ตัวร้าน

เป็นบ้านไม้ตั้งอยู่เนินเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ช้ัน มีมุมให้เลือกนั่งมากมายท้ังโต๊ะ บาร์ห้อยขา เปลตา

ข่าย และใกล้กันมีร้านกาแฟเด็กดอย และเซเว่นกลางวิวที่อยู่ใกล้กัน จากนั้นแวะ จุดชมวิวกิกอคอ

บ้านห้วยเฮี๊ยะ จุดชมวิวแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก เพราะเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของหมู่บ้านห้วย

เฮี๊ยะ อำเภอปางมะผ้า อยู่ถัดจุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ไม่ไกล ประมาณ 5-6 กิโล ให้ท่านชมธรรมชาติ ทิวเขาท่ี

เรียงต่อๆ กันอย่างสวยงาม อีกท้ังยังมีพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้านท่ีทำไร่ตามแนวเขาให้ชมด้วย  

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาวท่ีอยู่

ใกล้เมืองมากท่ีสุด มีประมาณ20หลังคาเรือน 

อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามา อยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนาน

แ ล้ ว  ด ำ ร ง ชี วิ ต แ บ บ ดั้ ง เดิ ม  ภ าย ใน ห มู่

นักท่องเท่ียวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ 

กะเหรี่ยงคอยาวได้  มีลักษณะเป็นธรรมชาติ  

โดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ทางเข้าของบ้านห้วย

เสือเฒ่าจะผ่านฝายทดน้ำท่ีมีน้ำล้นหลายฝาย 

ภายในหมู่บ้านมีร้านจำหน่ายของท่ีระลึกให้กับ

นักท่องเท่ียว จะเป็นผ้าทอมือ กำไรเงิน-หยก 

สร้อยคอ เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ จากนั้นนำ

ท่านชม วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมมีช่ือเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ท่ี

สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุพระธาตุของ พระ

โมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยา

สิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและ

สภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน  

นำท่านเดินทางไป วัดจองคำ จองกลาง เปรียบเสมือนวัดแฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมอง

จากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลาง

ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ

นอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ว วัดท้ังสอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นท่ีด้านหน้าของวัดซึ่งเป็น สวนสาธารณะหนองจองคำยังเอื้อให้ใช้เป็น

สถานท่ีประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมแม่ฮ่องสอน 

ท่ีพัก: Ngamta Hotel  Mae Hong Son หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 



                             

วันที่ส่ี         สะพานไม้ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - เชียงใหม่ – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ    

                   เช้า (ยูนนาน),เที่ยง 

 

เช้า นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ท่ีสร้างขึ้นโดยพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก 

เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งนี้จะเช่ือมระหว่าง สวนธรรมภูส

มะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมา 

ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐาน

สำเร็จ สะพานแห่งน้ีจึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จซ่ึงมีความเชื่อกันว่า หากได้มา

ยืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง  นับว่าเป็น

สะพานไม้ไผ่ท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย สามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี แต่ช่วงฤดูฝนเดือนกันยายน –ปลาย   

ตุลาคม ก็จะได้พบกับท้องทุ่งนาเขียวขจี และในช่วงต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายฝน

ต้นหนาวก็จะได้พบกับข้าวออกรวงเหลืองทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเช้ือสายยูนนานได้ขึ้นช่ือว่าดินแดนโรแมนติกท่าม

กลางสายหมอกท่ีรายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบท้ังปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 

1,776 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก 

ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากยูนนาน 

 

 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) (ยูนนาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน

ภูมิทัศน์ท่ีเป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรง

กลางท่ีล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ท่ีให้บรรยากาศโรแมนติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึ่ง) แวะให้ท่านเลือกซ้ือของ

ฝาก เช่น แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย ได้เวลาพอสมควรนำ

เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่กลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9

ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับการจราจร ณ วันเดินทาง)  

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ ,การจราจร, การ

เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

❖ ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

❖ บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 

 
 
 

 
 



                             

 
 

 
 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สำเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 
• ค่าท่ีพัก 2คืน พัก2-3ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี
บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 


