
 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม่ – จงัหวดัเชยีงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – อ าเภอปาย – ปายแคน
ยอน – วดัพระธาตุแมเ่ย็น 

 
05.00  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 
07.30 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง และไม่รวมน า้หนกั

สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 400 บาท/เทีย่ว)  
08.50 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 
ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัย
พระนางจามเทวีกษัตรยิ์แห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏสิงฆ์ และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยม
เรยีกว่า "วัดดอยค า" ไฮไลท์ทีส่ าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คือการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสียงอย่าง
มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : 
ทีวั่ดไม่มจี าหน่ายดอกมะล)ิ 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมัุง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม
ดว้ยเรื่องทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองค์หลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยด่วน เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า
มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่่าน” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 

 
  

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอปาย (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นทีรู่จั้กกันดใีนดา้นความงามของธรรมชาต ิมปิระเทศ เป็นทีร่าบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มดีอยแม่ยะเป็นยอดดอย
ทีสู่งที่สดุ สูงประมาณ 2,005 เมตร มแีม่น ้าหลายสาย ไดแ้ก่ น ้าปาย น ้าของ และน ้าแม่ปิงนอ้ย อีกทัง้มลี าหว้ยอีกหลาย
สาย คือ หว้ยแม่เมือง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแม่ฮี้ ภูมิอากาศ อ าเภอปาย มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 
องศาเซลเซยีส บางวันมหีมอกลงหนาทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดือนมถิุนายนถงึเดือนกันยายน
ของทุกปี ฤดูรอ้นเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถิุนายน 
 



น าท่านเดนิทางสู ่ปายแคนยอน หรอือกีชือ่หนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกดิ
จากการทรุดตัวของดนิบนภูเขาสงู ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผา ตดิต่อกันเป็นบรเิวณกวา้ง มีลักษณะคลา้ยแพะ
เมอืงผขีองจังหวัดแพร่ แลว้ยังเป็นจุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของเมอืงปาย และทีน่ี่ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์เรือ่ง
ปายอนิเลฟิ  อกีดว้ย 
 
หลังจากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมืองปายมานาน บรเิวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่
พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดชั้ดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มปีรากฏว่าสรา้ง
ขึน้ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดียเ์กา่หรอืทีเ่รยีกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาวฐานกลม 
สงูประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่
ยังสามารถชมววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงปาย – แม่น ้าปายไดอ้กีดว้ย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ 
 
ทีพ่กั Yoma Pai Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง บา้นจา่โบ ่– บา้นรกัไทย – ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – ถนนคนเดนิปาย 

 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 น าท่านสู ่บา้นจา่โบ่ ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ทีย่า้ยมา

จากหว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิทีร่า้นดว้ย
ความเกข๋องรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทศันียภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา 

 

 



  
 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้ีการขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลาง

สายหมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาว
อากาศทีน่ี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิีชวีติที่รับอทิธพิลมาจาก
ชาวยูนนาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ... พเิศษเมนูขาหมูยูนนาน 
 *ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเมนูกรณีรา้นปิด* 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสูงสลับซับซอ้น ภูมทัิศน์ทีเ่ป็น
ไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ 
สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผืนน ้า มีหงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศ
เย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ  

 
 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของ

พระภิกษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใชห้าไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้ก่าของ
ชาวบา้นปูพืน้ดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกงุไมส้กั ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบา้น เพือ่ให ้
พระภกิษุสามเณรออกรับบณิฑบาต ถอืเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซตูองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภาษาไทยใหญ่ 
แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้จงึเป็นเหมอืนตัวแทนแห่งค าอธษิฐานส าเร็จ 

 
 

 



 
 
 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั Yoma Pai Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม จุดชมววิ หยุนไหล – หมูบ่า้นสนัตชิล – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – จุดชมววิดอยกิว่ลม – ตลาดวโรรส – ชม
คาเฟ่ – สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีไ่ดร้ับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอ าเภอปาย ยังรอ้งเรียกนักท่องเที่ยวจาก
ทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับทีผู่ค้นขึน้ไปแย่ง
พืน้ทีช่มววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสาย
หมอกที่รวมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมอืนดังสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ได ้
อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล 
ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวง
อาทติย ์อันอบอุ่นในยามเชา้ ณ บนจุดชมววิ  
 
น าท่านชม หมูบ่า้นสนัตชิล หมู่บา้นจนียูนนาน อยู่จากตัวอ าเภอปายประมาณ 4.5 กโิลเมตร  รอบๆ หมู่บา้นเป็นววิภูเขา
สวยงาม ประชากรของหมู่บา้นรุ่นบุกเบกิเป็นชาวเขาเชือ้สายจีนยูนนานที่อพยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนอยู่ในเมืองไทย และ
ปัจจุบันก็ไดพ้ัฒนาเป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวคลา้ยกับหมู่บา้นรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน โดยที่ผูค้นยังมกีารแต่งกายคงความเป็น
เอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิไว ้ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมอืงปาย 
สะพานแห่งนี้จงึเปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญีปุ่่น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง 
อ าเภอปายจงึกลับคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์ ในอดีต
สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถูกสรา้งขึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหล็ก 
 



น าท่านแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมววิ
แห่งนี้เป็นจุดชมววิทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสงู และ
ววิทะเลหมอกไดใ้นชว่ง 

 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
 น าท่านซือ้ของฝากที่ ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ ทีค่นเชยีงใหม่แทบทุกคนตอ้งรูจั้กอย่างแน่นอน ในแต่ละ

วันมผีูค้นมาแวะเวยีนซือ้ของกันเป็นจ านวน  นักท่องเทีย่วชาวไทยสว่นใหญ่ที่มจีากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดทา้ย
ของทรปิการเดนิทาง เพือ่ซือ้ของฝากกลับไปฝากเพือ่นและครอบครัว 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดบิชืน้เหมอืนอยู่บนยอดดอย แต่
เนรมติไวใ้นเมอืงเชยีงใหม่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน ้าตก บ่อปลาคราฟ ที่จัดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลาย
เช่นLemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ที่ขึน้ชื่อเค็กสม้,กาแฟด า,ช็อคโกแลตนม ที่เป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รวม
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่) 

 

 
  
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่
 
20.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ121 
21.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผู์ใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 เมษายน 2565 9,990 1,500 

22 – 24 เมษายน 2565 9,990 1,500 

06 – 08 พฤษภาคม 2565 9,990 1,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 9,990 1,500 

10 – 12 มถิุนายน 2565 9,990 1,500 

24 – 26 มถิุนายน 2565 9,990 1,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 9,990 1,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 9,990 1,500 

05 – 07 สงิหาคม 2565 9,990 1,500 

19 – 21 สงิหาคม 2565 9,990 1,500 

*ราคาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ* 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ตดักรุ๊ป 6+1 ทา่น เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท (ไมร่วมสว่นตา่งคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
ก าหนด 

และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 



 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าอาหารพเิศษเชน่ อสิลาม ทังสวริัต ิเจ หรอืการแพอ้าหารทีไ่ม่สามารถร่วมทานอาหารในคณะได ้
 ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ
อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 400 บาท/เทีย่ว 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ กรณีจองทวัรต์ า่กวา่ 21 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวนเทา่น ัน้ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทั ้งนี้
นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 


