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เดินทาง ตัง้แต่ มกราคม – กมุภาพนัธ ์2564 

 

ปาย / วัดพระธาตดุอยกองม ู/ ปายแคนยอ่น / สะพานซตูองเป้ 

ปางอุ๋ง / ล่องแพปางอุ๋ง/ บา้นรักไทย / บา้นจา่โบ่ / บา้นสนัติชล / จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ - เชียงใหม ่– แมฮ่อ่งสอน - จดุชมวิวดอยกิ่วลม –หว้ยน า้ดงั –สะพาน

ประวัติศาสตรท์่าปาย–รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนย่อน - ถนนคนเดนิปาย 
   

วันท่ี 2 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – บา้นจา่โบ ่– จดุชมวิวกิกอคอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ 

– สะพานไมซ้ตูองเป้ – หมูบ่า้นกระเหร่ียงคอยาว – วัดพระธาตดุอยกองม ู- วัดจองค า 

จองกลาง - ถนนคนเดินเมืองแมฮ่อ่งสอน 

   

วันท่ี 3 ปางอุง๋ – ลอ่งแพปางอุ๋ง - บา้นรกัไทย – เชียงใหม ่- กรงุเทพฯ    
 

แอ่วเมืองสามหมอก สมัผสัลมหนาว 

ปาย ปางอ ุ๋ง บา้นรกัไทย แมฮ่่องสอน 3 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 8,990. – 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – เชียงใหม ่- แมฮ่่องสอน - จดุชมวิวดอยก่ิวลม –หว้ยน ้าดงั 

–สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย–รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI – ปาย

แคนยอ่น - ถนนคนเดินปาย 

04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

06.00 น. เดนิทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4100 

07.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรบั จากนัน้น าท่าน

ข้ึนเดินทางท่องเท่ียวโดยรถต ูป้รบัอากาศ เดนิทางตอ่ไปยงัจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เมือง

ขนาดเล็กท่ามกลางหบุเขาท่ีอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมีคณุค่า และแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษท่ี์สวยงาม จากนัน้เดนิทางสู่จดุชมวิวดอยกิ่วลม ตัง้อยูใ่นอทุยาน

หว้ยน า้ดงั เป็นจดุชมวิวท่ีมีความสวยงามและอากาศดมีาก ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรปูตาม

อัธยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 1) 

 จากนัน้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขยีวเขม้ 

ขา้มล าน ้าปาย เปรียบเสมือนประตสูู่อ าเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เขา้สู่  อ.ปาย 

แม่ฮ่องสอน ตัง้อยู่ท่ี ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวธุเพื่อเขา้โจมตี

ประเทศ ในอดตีสะพานแห่งนีถ้กูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญี่ปุ่นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมู่บา้น

ตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยงั จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกนัชาวบา้นอีก

ฝั่งจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขดุถากถางเสน้ทางมุ่งหนา้ไปยัง จ.

เชียงใหม่ โดยทัง้สองทางตา่งมาบรรจบกนัท่ีฝัง่แม่น า้ บริเวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จึง

ร่วมแรงกันใชช้า้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิ้ว ออกจากป่า ตั้งเป็นเสาสรา้งขึ้นเป็นสะพาน 

บรรจบทั้งสองฝั่งเขา้ด ้วยกันเหนือแม่น ้าปาย  กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่ง

ประวัติศาสตรส์งคราม จากนัน้น าท่านเช็คอินท่ี รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI รา้น

กาแฟยอดนยิมท่ีมาปายตอ้งแวะมาถ่ายรปูเช็คอิน 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัวดัพระธาตแุม่เยน็ เป็นวัดศกัดิสิ์ทธ์ิคู่เมืองปายมานาน 

บริเวณวัดเงยีบสงบ ร่มร่ืน มีจดุเดน่อยู่ท่ีพระพทุธรปูสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภเูขามองเห็น

ไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตแุม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด 

ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นท่ีตัง้ของเจดยีเ์กา่หรือท่ีเรียกว่า “เจดยีพ์ระธาตแุม่เย็น” เป็นเจดยีท์รง
ระฆงัสีขาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ท่ีมยีอดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า 

น าท่านเดนิทางตอ่ไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึง่คอื กองแลน เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว

ท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกิดจากการทรดุตวัของดนิบนภเูขาสงู ท่ีถกูกดัเซาะเป็น

ร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ตดิตอ่กนัเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวัด

แพร่ แลว้ยงัเป็นจดุชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของเมืองปาย และท่ีนีใ่ชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรเ์ร่ืองปายอินเลิฟอีกดว้ย 

จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย มีของใหเ้ลือกซ้ือมากมายตัง้แตข่องกนิพื้นเมืองไป

จนถึงเสื้อผา้ เคร่ืองประดบัพื้นเมือง  และของท่ีระลึกเกีย่วกบัปายทกุชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศยั เพื่อสะดวกตอ่การเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงท่ีถนนคนเดนิ 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า 

  

Day 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แม่ฮ่องสอน 
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วนัท่ี 2 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – บา้นจ่าโบ่ – จดุชมวิวกิ

กอคอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ – สะพานไมซ้ตูองเป้ – หม ูบ่า้นกระเหรี่ยงคอยาว – 

วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง - ถนนคนเดินเมือง

แมฮ่่องสอน 

05.00 น. น าท่านชมทะเลหมอกท่ี จดุชมวิวหยนุไหล ตัง้อยู่ท่ีหมู่บา้นสันติชล ต าบลเวียงใต ้อ าเภอ

ปาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บา้นสนัตชิล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจดุชมทะเล

หมอกและพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยงามของอ าเภอปาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

สามารถมองเห็นทะเลหมอกท่ีถกูรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันยีภาพบา้นเรือน

ของเมืองปายท่ีถกูปกคลมุดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยนุไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง 

แหล่งท่ีเมฆไหลมารวมกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยนูานท่ีอพยพมาจากเมืองจีน แต่ในท่ีสดุ

ก็อพยพยา้ยถ่ินฐานมารวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ั้งฤดฝูนและฤดู

หนาว จากนัน้เดนิทางไปยงั หมู่บา้นศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน (บา้นสนัติชล) หมู่บา้น

สันติชลเป็นหมู่บ ้านชาวจีนยูนนานท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานมาจากประเทศจีน  และดว้ย

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีพวกเขารักษาไว้

อย่างเหนยีวแนน่ ท าใหท่ี้นีก่ลายเป็นอีกหนึง่แหล่งท่องเที่ยวท่ีเมื่อมาเยือนเมืองปายแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี 2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ บา้นจ่าโบ่ เป็นชมุชนเล็ก ตัง้อยู่ท่ี อ. ปางมะผา้ บนเนนิเขาท่ีแวดลอ้ม

ดว้ยขนุเขาและธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ ์ท่ามกลางหมอกและขนุเขาสลบัซับซอ้นเป็นฉาก

หลงั จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัอ าเภอปาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จดุชมวิวกิกอ

คอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ เป็นจดุชมวิวท่ีท่านจะไดช้มทศันยีภาพอันงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม สะพานไมซ้ตูองเป้ เป็นสะพานท่ีเกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ

ของพระภกิษสุงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้ัก ช่วยกนัลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานดว้ย

ไมไ้ผ่ใหม้ีความยาวประมาณ 500 เมตร ใหผ้่านท่ีนาของชาวบา้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง

สวนธรรมภสูมะและหมู่บา้นกงุไมส้ัก ใหพ้ระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝัง่สามารถเดิน
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ขา้มไปมาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ค าว่าซตูองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า 

อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งนีจึ้งเป็นเหมือนตวัแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จซ่ึงมีความเชื่อกนั

ว่า หากไดม้ายืนอยู่กลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความส าเร็จใดๆก็จะพบกบัความสมหวัง  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 3) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว หว้ยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาว

กระเหร่ียงคอยาวท่ีอยู่ใกลเ้มืองมากท่ีสดุ มีประมาณ 20 หลังคาเรือนซ่ึงอพยพล้ีภยัจาก

สงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนานแลว้ ด ารงชีวิตแบบดัง้เดิม นกัท่องเท่ียวสามารถมา

ชมวิถีชีวิตและถ่ายรปูกบักะเหร่ียงคอยาวได ้มีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้

ร่มร่ืน ภายในหมู่บา้นมีรา้นจ าหนา่ยของท่ีระลึกใหก้บันกัท่องเที่ยว อาทิเช่น ด าไรเงิน หยก 

ผา้ทอมือ สรอ้ยคอ เคร่ืองประดบัของชนเผ่าตา่งๆ จากนัน้น าท่านขึน้ไปนมัสการ วดัพระ

ธาตดุอยกองม ูปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู ใหท่้านผ่อนคลายชมพระอาทิตยล์ับฟ้าอันสวยงาม 

จากนั้นน าท่านชม วัดจองค า จองกลาง วัดแฝดท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 

สัญลักษณท์างวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ใหท่้านสักการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต 

ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้

ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ท ามาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทาง

แคลว้คลาดปลอดภยั จากนัน้ ชมวัดจองกลางซ่ึงมีการจัดแสดงตุก๊ตาไมแ้กะสลัก มีทั้งรปู

คนและสตัว ์เป็นเร่ืองราวเกีย่วกบัพระเวชสนัดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเท่ียวชมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ตัง้อยู่ฝัง่ริมวัดจองกลาง-จองค า ซ่ึงจะ

แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนขายอาหารทัว่ไปกบัโซนขายสินคา้ทัว่ไป จดุเด่นของถนนนี้คือจะมี

ชาวไทใหญ่ ชาวเขา เขา้มาขายสินคา้พื้นบา้นของจงัหวัด มีอาหารหลากหลายอย่าง พรอ้ม

กบัชมบรรยากาศริมแม่น า้ และแสงสีจากวัดจองค า-จองกลาง ถนนนี้เปิดใหน้กัท่องเท่ียว 

มาเดนิเท่ียวกนัตัง้แตป่ระมาณหา้หกโมงเย็นถึงประมาณส่ีทุ่ม 

เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศยั เพื่อสะดวกตอ่การเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงท่ีถนนคนเดนิ 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า 
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Day 

3 
 

 

แม่ฮ่องสอน 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 ปางอ ุง๋ - บา้นรกัไทย – เชียงใหม ่– ซ้ือของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี 4) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั ปางอ ุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชด าริปางตอง 

2 ตั้งอยู่ ท่ีบ ้านรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่ โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยพระองค์มีพระประสงค์จะฟ้ืนฟู

สภาพป่าและระบบนิเวศ บรรยาการิมน า้ท่ามกลางทิวสนงดงามเปรียบดัง่ Switzerland 

เมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางต่อไปยังบา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชื้อสายยนูนานไดข้ึน้ชื่อว่าเป็น

ดินแดนโรแมนติก ท่ีรายล้อมดว้ยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่ส ูงจาก

ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,800 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท่้านไดส้ัมผัส

บรรยากาศท่ามกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีไดร้ับอิทธิพล

จากยนูนาน  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 5) 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่จงัหวดัเชียงใหม่ ใหท่้านไดแ้วะเลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองของ

ภาคเหนือติดไมต้ิดมือก่อนกลับกรงุเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ัว่ น า้พริกหนุ่ม น า้พริกอ่อง 

และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย  

เย็น อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

22.10 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4109 

23.30 น. เดนิทางกลบัถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรอ์าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / 

การจราจร /การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยดุต่างๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เพื่อใหท่้านไดเ้ที่ยวครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั 
  

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

08-10 ม.ค. 2564 8,990.- 6,900.- 

22-24 ม.ค. 2564 8,990.- 6,900.- 

05-07 ก.พ. 2564 8,990.- 6,900.- 

12-14 ก.พ. 2564  8,990.- 6,900.- 

19-21 ก.พ. 2564 8,990.- 6,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก* 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรงุเทพ-นา่น ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 

น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กโิลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

5. อาหารท่ีระบตุามรายกาย 

6. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่กอ่น 48 ชัว่โมง ) 

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
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4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
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