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 เดนิทาง ตัง้แต่  มีนาคม –มิถุนายน 64 
ปาย/วัดพระธาตดุอยกองม/ูปายแคนย่อน/สะพานซตูองเป้ 

บา้นรักไทย/บา้นจ่าโบ่/บา้นสนัติชล/จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล 

 

 

 

แอ่วเมืองสามหมอก 
ปาย  บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน 

เร่ิมต้นเพยีง   7,990. – 
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Day 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมววิดอยก่ิวลม –ห้วยน ้าดงั –
สะพานประวัติศาสตรท่์าปาย–ร้าน COFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนย่อน 
- ถนนคนเดินปาย 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบินแอร์
เอเชีย  

06.40 น. เดินทางสู ่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD3437 
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกดท้์องถ่ินคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้

เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางต่อไปยงัจงัหวดั แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็ก
ท่ามกลางหบุเขาที่อดุมสมบูรณไ์ปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติที่มีคณุค่า และแหลง่ท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษท์ี่สวยงาม จากนัน้เดินทางสู่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตัง้อยู่ในอทุยานหว้ยน า้ดงั เป็นจดุชมวิว
ที่มีความสวยงามและอากาศดีมาก ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 1) 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – แมฮ่่องสอน - จดุชมวิวดอยก่ิวลม –หว้ยน า้ดงั –สะพาน

ประวตัิศาสตรท์่าปาย–รา้น COFFEE TEA SAPAN PAI –พรธาตแุม่เย็น– ปายแคน
ย่อน - ถนนคนเดินปาย 

   

วันที่ 2 จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – วดัน า้ฮ–ู บา้นจา่โบ่ – จดุชมววิกิกอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ 
– หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว – วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง  

   

วันที่ 3  บา้นรกัไทย-ไรช่า ลีไวนร์กัไทย – สะพานไมซู้ตองเป้ -เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ    
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเขม้ ขา้มล าน า้
ปาย เปรียบเสมือนประตสูู่อ  าเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เขา้สู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตัง้อยู่ที่ 
ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหารประเทศ
ญ่ีปุ่ น ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวธุเพื่อเขา้โจมตีประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนี ้
ถูกสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญ่ีปุ่ นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมู่บ้านต่างๆ ใหขุ้ดถางเสน้ทางจาก จ.
เชียงใหม่ ไปยงั จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกนัชาวบา้นอีกฝ่ังจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์
ว่าจา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุ่งหนา้ไปยงั จ.เชียงใหม่ โดยทัง้สองทางต่างมาบรรจบกนัที่ฝ่ังแม่น า้ 
บริเวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จึงร่วมแรงกนัใชช้า้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิว้ ออกจากป่า ตัง้เป็น
เสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทั้งสองฝ่ังเขา้ด้วยกันเหนือแม่น า้ปาย กลายเป็นเส้นทางและ
สะพานแห่งประวัติศาสตรส์งคราม จากนั้นน าท่านเช็คอินที่ ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI 

รา้นกาแฟยอดนิยมที่มาปายตอ้งแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน 
 
 
 
 
 

  
  

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัศกัดิส์ิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บรเิวณวดั
เงียบสงบ รม่รื่น มีจดุเด่นอยู่ที่พระพทุธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภเูขามองเห็นไดช้ดัจากตวั อ.
ปาย โดยประวติัของวดัพระธาตแุม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นที่ตัง้
ของเจดียเ์ก่าหรือที่เรียกว่า “เจดียพ์ระธาตแุม่เย็น” เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐานกลม สงูประมาณ 
3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า 
น าท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตวัของดินบนภเูขาสงู ที่ถูกกดัเซาะเป็นรอ่งลกึคลา้ย
หนา้ผา ติดต่อกนัเป็นบรเิวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร ่แลว้ยงัเป็นจดุชม
วิวทิวทศันท์ี่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องปายอินเลิฟอีก
ดว้ย 
จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย มีของใหเ้ลือกซือ้มากมายตัง้แต่ของกินพืน้เมืองไปจนถึง
เสือ้ผา้ เครื่องประดบัพืน้เมือง  และของที่ระลกึเก่ียวกบัปายทกุชนิด 
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เย็น อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกต่อการเดินเลน่และชอ้ปป้ิงที่ถนนคนเดิน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า(กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี 

ทางบริษัทขอปรับพกัแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม 
หรือฟกูทีน่อนเสริมขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

  

Day 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แม่ฮ่องสอน 

วันที ่2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล – บ้านจ่าโบ่ – จดุชมวิวกิกอคอ
บ้านห้วยเฮ๊ียะ – สะพานไม้ซูตองเป้ – หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว – วัดพระธาตุ
ดอยกองมู - วัดจองค า จองกลาง  

เช้า 
05.00 น. 

รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 2) 
น าท่านชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวหยุนไหล ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นสนัติชล ต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บา้นสนัติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและ
พระอาทิตยข์ึน้ที่สวยงามของอ าเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเล
หมอกที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทัศนียภาพบา้นเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลมุ
ด้วยสายหมอก   ค าว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่ง
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เปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพยา้ยถิ่นฐานมารวมกัน จุด
ชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดฝูนและฤดหูนาว จากนัน้เดินทางไปยงั หมู่บ้านศูนย์
วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บา้นสนัติชลเป็นหมู่บา้นชาวจีนยูนนานที่อพยพยา้ย
ถิ่นฐานมาจากประเทศจีน และดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมและ
ประเพณีที่พวกเขารกัษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น ท าใหท้ี่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมา
เยือนเมืองปายแลว้ 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ วัดน ้าฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจา้พ่ออุ่น
เมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท าด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี ้พระเศียรกลวง 
ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน า้ขงัอยู่ มีน า้ไหลออกมาอีก ในลกัษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผูค้น
หลั่งไหลมาขอน า้มนตไ์ปสกัการะอยู่เนืองๆ 

 น าท่านเดินทางสู ่บ้านจ่าโบ่ เป็นชมุชนเล็ก ตัง้อยู่ที่ อ. ปางมะผา้ บนเนินเขาที่แวดลอ้มดว้ย
ขนุเขาและธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์ท่ามกลางหมอกและขนุเขาสลบัซบัซอ้นเป็นฉากหลงั จากนัน้
น าท่านเดินทางต่อไปยงัอ าเภอปาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮ๊ียะ 
เป็นจดุชมวิวที่ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงาม 
 
 
 
 
 
 

  
     กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 3) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรี่
ยงคอยาวที่อยู่ใกลเ้มืองมากที่สดุ มีประมาณ 20 หลงัคาเรือนซึ่งอพยพลีภ้ยัจากสงครามเขา้มาอยู่
ที่แม่ฮ่องสอนนานแลว้ ด ารงชีวิตแบบดัง้เดิม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิตและถ่ายรูปกับ
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กะเหรี่ยงคอยาวได ้มีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรื่น ภายในหมู่บา้นมีรา้น
จ าหน่ายของที่ระลึกใหก้บันกัท่องเที่ยว อาทิเช่น ก าไรเงิน หยก ผา้ทอมือ สรอ้ยคอ เครื่องประดับ
ของชนเผ่าต่างๆ จากนัน้น าท่านขึน้ไปนมสัการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปชูนียสถานคู่บา้นคู่เมือง
ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู ใหท้่านผ่อน
คลายชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชม วัดจองค า จองกลาง วดัแฝดที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สญัลกัษณท์าง
วฒันธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี ้ใหท้่านสกัการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพทุธรูปปาง
มารวิชยั ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหวข้อพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบ
ความส าเร็จในชีวิต ท ามาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคลว้คลาดปลอดภัย จากนัน้ ชมวัด
จองกลาง ซึ่งมีการจดัแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลกั มีทัง้รูปคนและสตัว ์เป็นเรื่องราวเก่ียวกับพระเวช
สนัดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที่ 4) 
ทีพั่ก น าท่านเขา้สู่ที่พัก Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า (กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม 

หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตยีง
เสริม หรือฟกูทีน่อนเสริมขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

Day 
3 

 

 

แม่ฮ่องสอน 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

- 
กรุงเทพฯ 

วันที ่3 บ้านรักไทย - ไร่ชา ลีไวนรั์กไทย – เชียงใหม่ – ซือ้ของฝาก - กรุงเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 5) 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงับ้านรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นดินแดน
โรแมนติก ที่รายลอ้มดว้ยหบุเขา อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 
ประมาณ 1,800 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศ 

 ท่ามกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวฒันธรรมที่ไดร้บัอิทธิพลจากยนูนาน 
ชม ไร่ชา ลีไวนรั์กไทย เป็นไรช่าขัน้บนัได และมีบา้นพกั รูปทรงแบบบา้นดินยูนนาน อยู่กระจาย
ในไร่ชา บริเวณหนา้ทางเขา้มีหมวกและตะกรา้ใหน้ักท่องเที่ยวยืมถ่ายรูป เสมือนว่าเป็นชาวไร่
ก าลงัเก็บชา 
 
 
 
 
  
 
 

     กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 6) 
บ่าย น าท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของ

พระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กั ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ ใหม้ี
ความยาวประมาณ 500 เมตร ใหผ้่านที่นาของชาวบา้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและ
หมู่บา้นกุงไมส้กั ใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นที่อยู่อีกฝ่ังสามารถเดินขา้มไปมาระหว่างหมู่บา้น
ไดส้ะดวกยิ่งขึน้ ค าว่าซูตองเปน้ัน้เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส าเรจ็ สะพานแห่งนีจ้ึงเป็น
เหมือนตัวแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแลว้
อธิษฐานขอความส าเรจ็ใดๆก็จะพบกบัความสมหวงั  
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น าท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซือ้ของฝากสินค้าพืน้เมืองของ
ภาคเหนือติดไมติ้ดมือก่อนกลบักรุงเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ั่ว น า้พรกิหนุ่ม น า้พรกิอ่อง และสินคา้
พืน้เมืองอีกมากมาย  

เย็น อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานเชียงใหม่ 

20.20 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD3426 
21.30 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

************************************************************************** 
หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /การเดินทางช่วงเทศกาลหรือ
วนัหยุดต่างๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ที่ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั 

อัตราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
5-7 , 19-21 มี.ค. 64 7,990.- 

2-4 , 3-5 , 4-6  เม.ย. 64 7,990.- 

10-12 , 11-13 , 12-14, 13-15 เม.ย. 64 9,990.- 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 8,990.- 

7-9 , 21-23 พ.ค. 64 7,990.- 

4-6 ,18-20, 25-27 มิ.ย. 64 7,990.- 

พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท/ ท่าน 
*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นจึงไม่มีราคาเด็ก* 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั)     
      และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วม    
      คณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 
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  5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน   
      ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้อง 
      ค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 
  2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ 
      ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช ้
     ส าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

     การยกเลกิการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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อตัรานีร้วม 
    1.ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่บนเคร่ือง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2.ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจขา้งตน้     
       พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตียงคู่เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้ห้องเตม็หรือไม่มี ขอปรับพกั TWIN    
    แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของ   
    โรงแรมนั้นๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
   4.น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7.ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ี  
      บริษทัท าไว ้ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง   
      ทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทั 
      ประกนัทัว่ไป 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
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