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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

แมร่มิ – ฟารม์ดอกไมเ้มอืงหนาวแมร่มิ – ปาย - สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย  - ปายแคนยอน - 

Coffee In Love - พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย 

พกัปาย                                                                                อาหาร --/เทีย่ง/ -- 

2  จดุชมววิหยนุไหล - หมูบ่า้นสนัตชิล - วดัน า้ฮ ู- ปางมะผา้ - แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม - บา้นจา่โบ ่- 

รา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาบา้นจา่โบ ่- แมฮ่อ่งสอน - หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - วดัจองกลาง 

- วดัจองค า - พระธาตดุอยกองม ู 

พกัแมฮ่อ่งสอน                                                                      อาหารเชา้  / เทีย่ง /เย็น 

3 บา้นรกัไทย - จดุชมววิทะเลสาบ - ไรช่าลไีวนร์กัไทย - สะพานไมซู้ตองเป้ - เชยีงใหม ่- รา้นของ

ฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

                                                                อาหาร เชา้ (อาหารยนูนานบา้นรักไทย) / เทีย่ง /-- 

 

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  FD4120 BKK-CNX 08.00-09.20 

Return      :  FD4117 CNX-BKK 19.50-21.15 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

30 มกราคม-1 กมุภาพนัธ ์64 7,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

13-15 กมุภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

19-21 กมุภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

26-28 กมุภาพนัธ ์64 8,999 1,500 24  

6-8 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

12-14 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

13-15 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

20-22 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  



                             

วนัแรก        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– แมร่มิ - ฟารม์ดอกไมเ้มอืงหนาวแมร่มิ –   

                   ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - ปายแคนยอน - Coffee In Love – พระธาตแุมเ่ย็น –  

                   ถนนคนเดนิปาย                                                            พกัปาย              อาหาร--/เทีย่ง/-- 
 

06.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ AIR ASIA 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD4102 

09.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อ

ตอ้นรบัท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ เดินทางสู ่

อ าเภอแมร่มิ ชมฟารม์ดอกไม ้ทีส่วยงามตามฤดูกาลทีบ่านสะพร่ังไป

ดว้ยหมูม่วลดอกไมห้ลากหลายชนดิ อสิระใหท้่านถ่ายภาพชืน่ชมความ

สวยงามตามอัธยาศัย (สวน I 

love Flower Farm/ สุ ร ชั ย

ฟารม์/ กูเ๊นยีร ์ฟอรเ์ร็ชท /สวน

ลุงรน/ ไร่กลิน่เกสร หรือสวน

อื่นๆในเสน้ทางท่องเที่ยว) 

การบ าน  ก ารร่ว งโรยของ

ดอกไมข้ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ

ท า ง บ ริ ษั ท ไ ม่ ส า ม า ร ถ

คาดการณ์ได ้  

 จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอปาย เมอืงเล็กในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่หเ์ฉพาะตัว น าท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

ประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยูร่มิถนนสาย 1095 บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยงัประเทศ

พม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดย

หลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นีว้า่ “สะพานประวัตศิาสตร”์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กองแลนหรอืปายแคนยอน ค าวา่กองแลนมาจากภาษาพืน้เมอืง กอง หมายถงึ ถนน 

เสน้ทางทีใ่ชส้ัญจร สว่นแลน หมายถงึ ตัวตะกวด (ตัวเงนิตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถงึ 

เสน้ทางสญัจรของตะกวดทีแ่คบและเล็ก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเกดิจากการทรดุ

ตัวของดนิบนภเูขาสูงทีถู่กกัดเซาะเป็นรอ่งลกึคลา้ยหนา้ผาตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทาง

เสน้เล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซอ้น ใหท้่านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา 

 ทีน่ีเ่คยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งปาย อนิ เลฟิ ดว้ย เดนิทางสู ่Coffee In Love รา้นกาแฟสวย

 เก ๋บนยอดเขาทีส่ามารถดืม่ด ่ากบับรรยากาศววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทา่มกลางความโรแมนตกิของการ 

 ตกแตง่ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตแุมเ่ย็น เป็นวัดแกเ่กา่คูเ่มอืงปาย ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้เจดยีเ์กา่ 

สรา้งในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากจุดนี้สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ าเภอปายไดท้ั่วทัง้



                             

บา้นเรอืนและทุ่งนา ยิง่ถา้ไดข้ึน้ไปในตอนเย็นจะไดช้มพระอาทติยต์กโดยมเีทือกดอยจกิจอ้งเป็นฉาก

หลังทีง่ดงาม และพระธาตแุหง่นีเ้ป็นจดุสงัเกตของผูโ้ดยสารทางเครือ่งบนิวา่เขา้เขตอ าเภอปายแลว้  

  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิปาย มขีองขายหลายอยา่ง เสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด 

รา้นอาหารทอ้งถิน่ มากมาย หมายเหตุ: ถนนคนเดนิปายเปิดบรกิารทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดอืน

พฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์และวันศกุร-์เสารใ์นชว่งหนา้รอ้น และหนา้ฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    (มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Diamond De Pai City Hotel/B2 Pai Premier Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

 

 

 

 

วนัทีส่อง        จดุชมววิหยนุไหล - หมูบ่า้นสนัตชิล - วดัน า้ฮ ู- ปางมะผา้ - แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม –  

                      บา้นจา่โบ ่- รา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาบา้นจา่โบ ่- แมฮ่อ่งสอน - หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว  

                      หว้ยเสอืเฒา่ - วดัจองกลาง - วดัจองค า - พระธาตดุอยกองม ู 

                                                                                   พกัแมฮ่อ่งสอน               อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2)  

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิหยุนไหล เป็นจดุชมววิทะเลหมอกต ัง้อยูท่ ี ่อ.ปาย โดดเดน่ดว้ยชือ่สไตล์

จนี และเป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิ มป้ีายส าหรับคู่รักใหไ้ดถ้า่ยรปู เป็นจดุชมววิลานโล่งทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศนข์องเมอืงปายทัง้เมอืงในยามเชา้ ราวกบัถกูโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิภเูขา 

และแมกไมส้เีขยีวยามแสงแรกของวัน คู่รักนักท่องเที่ยวทัง้หลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวน

ป้ายบอกรักที ่จดุป้าย100ทีบ่อกรัก เพือ่เป็นพยานรักบนตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจนี 

 แปลวา่โชคลาภ หรอื ความยัง่ยนื อกีสิง่หนึง่ทีไ่มค่วรพลาด คอื หมัน่โถว ของอรอ่ยขึน้ชือ่ของทีน่ี ่ทานคู่

 กับชารอ้นๆ พรอ้มชมววิตรงระเบียงในบรรยากาศเย็นสบาย อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่

หมูบ่า้นสนัตชิล หรอื หมูบ่า้นจนียูนนาน ชมุชนท่องเทีย่วทีน่ าเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจนี

ยนูนานอนัเป็นรากฐานของ ชมุชนมาเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว และยงัใชก้จิกรรมทอ่งเทีย่วเป็นเครือ่งมอื

ของการพัฒนาชมุชน ไปพรอ้มกันทัง้ดา้นการฟ้ืนฟอูนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมจนียูนนาน การพัฒนา

อาชพี ทีส่ง่เสรมิชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชน โดยทีผู่ค้นยังมกีารแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์

แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิไว ้เดนิทางสู ่วดัน า้ฮู เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่ของ

เมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมอืง ซึง่เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสัมฤทธิ์

พระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมนี ้าขังอยู่ มนี ้าไหลออกมาอกี ในลักษณะซมึ

ออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสกัการะอยูเ่นอืงๆ 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมฮ่อ่งสอนระหว่างทางน าท่านแวะจุดชมววิท่ามกลางหมอกและขนุเขาทีจุ่ดชม

ววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจดุชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแหง่ชาตหิว้ยน ้าดัง จดุชมววิ

แห่งนี้เป็นจุดชมววิที่มคีวามสวยงามมาก น าท่านสู่ บา้นจา่โบ่ ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ 

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็น

ชาวลาหูท่ีย่า้ยมาจากหว้ยยาว น าโดย นายจา่โบ ่ไพรเนตธิรรม แวะรา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดัง ตัวรา้น

เป็นบา้นไมต้ัง้อยูเ่นนิเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ชัน้ มมีมุใหเ้ลอืกน่ังมากมายทัง้โต๊ะ บารห์อ้ยขา เปลตา

ขา่ย และใกลก้นัมรีา้นกาแฟเด็กดอย และเซเวน่กลางววิทีอ่ยูใ่กลก้นั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรีย่งคอยาวทีอ่ยู่

ใกลเ้มืองมากที่สุด มีประมาณ20หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเขา้มา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแลว้ 

ด ารงชวีติแบบดัง้เดมิ ภายในหมูนั่กทอ่งเทีย่วสามารถมาชมวถิชีวีติ และถา่ยรปูกบั กะเหรีย่งคอยาวได ้มี

ลักษณะเป็นธรรมชาต ิโดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรืน่ ทางเขา้ของบา้นหว้ยเสอืเฒา่จะผ่านฝายทดน ้าทีม่นี ้า

ลน้หลายฝาย ภายในหมู่บา้นมรีา้นจ าหน่ายของที่ระลกึใหก้ับนักท่องเทีย่ว จะเป็นผา้ทอมอื ก าไรเงนิ-

หยก สรอ้ยคอ เครือ่งประดับชนเผา่ตา่งๆ น าทา่นเดนิทางไป วดัจองค า จองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด 

ดว้ยตัง้อยูใ่นก าแพงเดยีวกัน เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่

ทางขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแลว้ วัดทั ้งสอง ยังเป็น 

ศูนยก์ลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดา้นหนา้ของวัดซึง่เป็น 

สวนสาธารณะหนองจองค ายังเอือ้ใหใ้ชเ้ป็นสถานที่ประกอบพธิีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นชม วดัพระธาตดุอยกองม ูเป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวจังหวัดแมฮ่อ่งสอน เดมิ

มชีือ่เรยีกวา่ วัดปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญส่รา้งโดย จอง

ต่องสู่ เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า สว่น

พระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแมฮ่อ่งสอน คนแรก จาก

วัดพระธาตดุอยกองมนูีส้ามารถมองเห็นภมูปิระเทศและสภาพตัวเมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: โรงแรมงามตา/B2 Mae Hong Son Premier Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

วนัทีส่าม        บา้นรกัไทย - จดุชมววิทะเลสาบ - ไรช่าลไีวนร์กัไทย - สะพานไมซู้ตองเป้ - เชยีงใหม ่–  

                     รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

                                                                                 อาหารเชา้ (อาหารยนูนานบา้นรักไทย) /เทีย่ง/-- 
 

 

เชา้ น าท่านเดนิทางสู่ บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้

สายยูนนานไดข้ึน้ชือ่ว่าดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลางสาย

หมอกที่รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มอีากาศเย็นสบายเกอืบ

ทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลถงึ 1,776 เมตร ช่วงหนา้

หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้่ านสัมผัสบรรยากาศ

ท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก ทะเลสาบ  วิถีชีว ิตและ

วัฒนธรรมทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากยนูนาน ชม ไรช่า ลไีวนร์กั

ไทย เป็นไรช่าขัน้บันได และมบีา้นพัก รปูทรงแบบบา้นดนิ

ยนูนาน อยูก่ระจายในไรช่า บรเิวณหนา้ทางเขา้มหีมวกและ

ตะกรา้ใหนั้กทอ่งเทีย่วยมืถา่ยรปู เสมอืนวา่เป็นชาวไรก่ าลัง

เก็บชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) อาหารยนูนานบา้นรกัไทย 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ทีส่รา้งขึน้โดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมส้ัก

เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งนี้จะเชือ่มระหว่าง สวนธรรมภสู

มะ กบั หมูบ่า้นกงุไมส้กั เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้ม 

 สัญจรไปมาถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ ่

แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ สะพานแหง่นีจ้งึเป็นเหมอืนตวัแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จซึง่มคีวามเชือ่

กนัว่า หากไดม้ายนือยู่กลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความ

สมหวงันับวา่เป็นสะพานไมไ้ผท่ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก เชน่ แคบหมู ไสอ้ั่ว 

น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมายไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่า

อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เช็คอนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

19.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4117 

21.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

- เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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