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 แอ่วเมืองสามหมอก 
ปาย  บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คนื 
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เดนิทาง ตัง้แต ่ มีนาคม –มิถุนายน 64 
ปาย / วดัพระธาตดุอยกองม ู/ ปายแคนย่อน / สะพานซตูองเป้ 

บา้นรกัไทย / บา้นจ่าโบ ่/ บา้นสนัตชิล / จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม ่– แมฮ่่องสอน - จดุชมววิดอยก่ิวลม –หว้ยน า้ดงั –สะพานประวตัิศาสตร์

ทา่ปาย–รา้น COFFEE TEA SAPAN PAI –พรธาตแุมเ่ย็น– ปายแคนยอ่น - ถนนคนเดินปาย 
   

วันที่ 2 จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – วดัน า้ฮ–ู บา้นจา่โบ ่– จดุชมววิกิกอคอบา้นหว้ย
เฮีย๊ะ – หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว – วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง  

   

วันที่ 3  บา้นรกัไทย-ไรช่า ลีไวนร์กัไทย – สะพานไมซู้ตองเป ้-เชียงใหม ่- กรุงเทพฯ    

 

 

Day 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมววิดอยกิว่ลม –หว้ยน า้ดงั –
สะพานประวัตศิาสตรท์า่ปาย–ร้าน COFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคน
ย่อน - ถนนคนเดนิปาย 

04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ
แอรเ์อเชีย  

06.40 น. เดนิทางสู ่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบนิ สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD3437 
07.55 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกดท้์องถิ่นคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้

เดนิทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ เดนิทางตอ่ไปยงัจงัหวดั แม่ฮ่องสอน เมืองขนาด

เร่ิมต้นเพยีง   7,990. – 
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เล็กทา่มกลางหบุเขาท่ีอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมีคณุคา่ และแหลง่
ทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษท่ี์สวยงาม จากนัน้เดนิทางสู่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตัง้อยูใ่นอทุยานหว้ย
น า้ดงั เป็นจดุชมวิวท่ีมีความสวยงามและอากาศดีมาก ใหท้า่นไดอิ้สระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 1) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเขม้ ขา้ม

ล าน ้าปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อ  าเภอปาย เช่ือมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่  อ.ปาย 
แม่ฮอ่งสอน ตัง้อยู่ท่ี รมิถนนสาย 1095 สะพานแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
โดยกองทหารประเทศญ่ีปุ่ น ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธ เพ่ือเขา้โจมตี
ประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนีถ้กูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญ่ีปุ่ นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมู่บา้น
ตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยงั จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบา้นอีก
ฝ่ังจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถกูเกณฑว์่าจา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุ่งหนา้ไปยงั จ.เชียงใหม ่
โดยทัง้สองทางตา่งมาบรรจบกนัท่ีฝ่ังแม่น า้ บริเวณบา้นทา่ปาย อ.ปาย แลว้จึงรว่มแรงกนัใช้
ชา้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิว้ ออกจากป่า ตัง้เป็นเสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทัง้สองฝ่ัง
เข้าด้วยกันเหนือแม่น ้าปาย กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่งประวัติศาสตรส์งคราม 
จากนั้นน าท่านเช็คอินท่ี ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI รา้นกาแฟยอดนิยมท่ีมาปา
ยตอ้งแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน 
 
 
 
 
 

  
  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัศกัดิส์ิทธ์ิคูเ่มืองปายมานาน 
บรเิวณวดัเงียบสงบ รม่รื่น มีจดุเดน่อยูท่ี่พระพทุธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยูบ่นภเูขามองเห็นได้
ชดัจากตวั อ.ปาย โดยประวตัขิองวดัพระธาตแุมเ่ย็นไมมี่ปรากฏวา่สรา้งขึน้ในสมยัใด 
ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นท่ีตัง้ของเจดียเ์ก่าหรือท่ีเรียกว่า “เจดียพ์ระธาตแุมเ่ย็น” เป็นเจดียท์รง
ระฆงัสีขาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ท่ีมียอดฉตัรแบบเจดียพ์มา่ 
น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชม ปายแคนยอน หรืออีกช่ือหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกิดจากการทรุดตวัของดนิบนภเูขาสงู ท่ีถกูกดัเซาะเป็นรอ่งลกึ
คลา้ยหนา้ผา ติดตอ่กนัเป็นบรเิวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร ่แลว้ยงั
เป็นจดุชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของเมืองปาย และท่ีน่ีใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง
ปายอินเลิฟอีกดว้ย 
จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิปาย มีของใหเ้ลือกซือ้มากมายตัง้แตข่องกินพืน้เมืองไป 
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จนถึงเสือ้ผา้ เครื่องประดบัพืน้เมือง  และของท่ีระลกึเก่ียวกบัปายทกุชนิด 

เยน็ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกตอ่การเดนิเลน่และชอ้ปป้ิงท่ีถนนคนเดนิ 
ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม 

หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจ
เป็นเตยีงเสริม หรือฟกูทีน่อนเสริมขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

  

Day 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แม่ฮ่องสอน 

วันที ่2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันตชิล – บ้านจ่าโบ่ – จดุชมวิวกกิอ
คอบ้านหว้ยเฮี๊ยะ – สะพานไม้ซูตองเป้ – หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว – วัด
พระธาตุดอยกองมู - วัดจองค า จองกลาง  

เช้า 
05.00 น. 

รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ท่ี 2) 
น าท่านชมทะเลหมอกท่ี จุดชมวิวหยุนไหล ตัง้อยู่ท่ีหมู่บา้นสนัติชล ต าบลเวียงใต ้อ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บา้นสนัติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยงามของอ าเภอปาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว สามารถ
มองเห็นทะเลหมอกท่ีถกูรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือนของเมือง
ปายท่ีถูกปกคลมุดว้ยสายหมอก   ค  าว่าหยนุไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งท่ีเมฆ
ไหลมารวมกนั ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยนูานท่ีอพยพมาจากเมืองจีน แตใ่นท่ีสดุก็อพยพยา้ย
ถ่ินฐานมารวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดฝูนและฤดหูนาว จากนัน้
เดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนยวั์ฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บา้นสนัติชลเป็น
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หมู่บา้นชาวจีนยนูนานท่ีอพยพยา้ยถ่ินฐานมาจากประเทศจีน และดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วฒันธรรมและประเพณีท่ีพวกเขารกัษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น ท าให้
ท่ีน่ีกลายเป็นอีกหนึ่งแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีเม่ือมาเยือนเมืองปายแลว้ 
เดินทางสู่ วัดน ้าฮู เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นท่ีประดิษฐานของเจา้พ่อ
อุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิท าดว้ยโลหะทองสมัฤทธ์ิพระพุทธรูปองคนี์ ้พระเศียร
กลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมีน า้ขงัอยู่ มีน า้ไหลออกมาอีก ในลกัษณะซมึออกมาตลอดเวลา 
จงึมีผูค้นหลั่งไหลมาขอน า้มนตไ์ปสกัการะอยูเ่นืองๆ 

 น าทา่นเดนิทางสู่ บ้านจ่าโบ่ เป็นชมุชนเล็ก ตัง้อยูท่ี่ อ. ปางมะผา้ บนเนินเขาท่ีแวดลอ้มดว้ย
ขนุเขาและธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ ์ทา่มกลางหมอกและขนุเขาสลบัซบัซอ้นเป็นฉากหลงั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัอ าเภอปาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่จุดชมวิวกิกอคอบ้าน
ห้วยเฮี๊ยะ เป็นจดุชมวิวท่ีทา่นจะไดช้มทศันียภาพอนังดงาม 
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 3) 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาว
กระเหรี่ยงคอยาวท่ีอยู่ใกลเ้มืองมากท่ีสุด มีประมาณ 20 หลังคาเรือนซึ่งอพยพลีภ้ัยจาก
สงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนนานแลว้ ด ารงชีวิตแบบดัง้เดิม นกัท่องเท่ียวสามารถมาชม
วิถีชีวิตและถ่ายรูปกบักะเหรี่ยงคอยาวได ้มีลกัษณะเป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไมร้ม่รื่น 
ภายในหมู่บา้นมีรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกใหก้ับนกัท่องเท่ียว อาทิเช่น ก าไรเงิน หยก ผา้ทอ
มือ สรอ้ยคอ เครื่องประดบัของชนเผา่ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นขึน้ไปนมสัการ วัดพระธาตุดอย
กองมู ปชูนียสถานคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอนังดงามของ
เมืองสามหมอกจากมมุสงู ใหท้า่นผอ่นคลายชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงาม  
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จากนั้นน าท่านชม วัดจองค า จองกลาง  วัดแฝดท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
สญัลกัษณท์างวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี ้ใหท้่านสกัการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต ซึ่ง
เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหวข้อพร
หลวงพ่อโตเพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ท ามาคา้ขายเจริญรุง่เรือง และเดินทางแคลว้
คลาดปลอดภัย จากนัน้ ชมวัดจองกลาง ซึ่งมีการจดัแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลัก มีทัง้รูปคน
และสตัว ์เป็นเรื่องราวเก่ียวกบัพระเวชสนัดรชาดกโดยฝีมือชา่งชาวพมา่  

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ท่ี 4) 
ทีพั่ก น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า (กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN 

เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพกัแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ท่าน TRP 
อาจเป็นเตยีงเสริม หรือฟกูทีน่อนเสริมขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม) 
 

Day 
3 

 

 

แม่ฮ่องสอน 
- 

กรุงเทพฯ 

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

 น าท่านเดินทางต่อไปยงับ้านรักไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ึน้ช่ือว่าเป็น
ดินแดนโรแมนติก  ท่ีรายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  อยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเล 
ประมาณ 1,800 เมตร ชว่งหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศ 

 ทา่มกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีไดร้บัอิทธิพลจากยนูนาน 
ชม ไร่ชา ลีไวน์รักไทย เป็นไร่ชาขัน้บนัได และมีบา้นพัก รูปทรงแบบบา้นดินยูนนาน อยู่
กระจายในไรช่า บริเวณหนา้ทางเขา้มีหมวกและตะกรา้ใหน้กัท่องเท่ียวยืมถ่ายรูป เสมือนว่า
เป็นชาวไรก่ าลงัเก็บชา 
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กลางวัน 

 
รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 6) 

บา่ย น าท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานท่ีเกิดจากความศรทัธา การรว่มแรงรว่มใจของ
พระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้กั ช่วยกนัลงแรงกายและแรงใจ สานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่
ใหมี้ความยาวประมาณ 500 เมตร ใหผ้่านท่ีนาของชาวบา้น เพ่ือเช่ือมตอ่ระหว่างสวนธรรม
ภูสมะและหมู่บา้นกุงไมส้กั ใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝ่ังสามารถเดินขา้มไปมา
ระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึน้ ค  าว่าซูตองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐาน
ส าเร็จ สะพานแห่งนีจ้ึงเป็นเหมือนตวัแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จซึ่งมีความเช่ือกันว่า หาก
ไดม้ายืนอยูก่ลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความส าเรจ็ใดๆก็จะพบกบัความสมหวงั  
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลบัสู่จังหวัดเชียงใหม่ ใหท้่านไดแ้วะเลือกซือ้ของฝากสินคา้พืน้เมืองของ
ภาคเหนือติดไมต้ิดมือก่อนกลบักรุงเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ั่ว น า้พริกหนุ่ม น า้พริกอ่อง และ
สินคา้พืน้เมืองอีกมากมาย  

เยน็ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานเชียงใหม ่

20.20 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่
FD3426 

21.30 น. เดนิทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
************************************************************************** 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรอ์าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยดุตา่งๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือใหท้า่นไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนช์

ของทา่นเป็นหลกั 
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 
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.- 
พักเดีย่ว เพิ่ม 2,000 บาท/ ทา่น 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเดก็* 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั)     
      และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม    
      คณะไมถ่ึง โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดนิทางโดยรถตู ้มีจ  านวนผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 6 ทา่น  
      -   เดนิทางโดยรถบสั มีจ  านวนผูเ้ดินทางไมถ่ึง 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้ง 
      คา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้ 
      ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดนิทาง 7 วนั เพ่ือใช้ 
     ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดินทาง 
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   การยกเลิกการเดนิทาง 
  1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทคนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จริง(ถา้มี) 
อาทเิช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนช์ของทา่นเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการ
เดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 
อัตรานีร้วม 
    1.คา่บตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบนเคร่ือง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 
    2.คา่ท่ีพกัท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ  านวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจขา้งตน้     
       พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ทา่นแบบเตียงคูเ่ตม็ หรือไมมี่ ทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบพุกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเตม็หรือไมมี่ ขอปรบัพกั TWIN    
    แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตียงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตียงสปรงิเสรมิ หรือฟกูท่ีนอนเสรมิ ขึน้อยูก่บัแบบท่ีพกัของ   
    โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุ  าหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
   7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ี  
      บริษัทท าไว ้ทัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรอง   
      ทางการแพทย ์จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกนัสขุภาพเพิ่มไดจ้ากบรษิัท 
      ประกนัทั่วไป 
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อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารส าหรบัมุสลิม 
    5.คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิ  าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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