
   

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22551 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 

               พกัปาย 1 คืน / แมฮ่่องสอน 1 คืนฯ (ท่าอากาศยานสุว 

 

รรณภมู)ิ 

... ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน 



   

สูท่่าอากาศยานเชียงใหม่ น ้ าหนักสมัภาระถอืข้ึนเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 
 

(ค่าทวัรไ์มร่วมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อนํา้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

วนัแรก         ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู –ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – สะพานประวตัิศาสตรท่์าปาย – ปายแคนยอน - ม่อนโก ้  

                 Monko in Pai - พระธาตแุม่เยน็ - ที่พกัปาย – ถนนคนเดินปาย   

04.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจท็ ประตู 3-4 เคานเ์ตอร ์E 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหมโ่ดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็ เทีย่วบนิที่ VZ100 

07.30 น. ถงึ ท่าอากาศยานเชยีงใหม.่..รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน เมอืงขนาด

เลก็ท่ามกลางหุบเขาทีอ่ดุมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติทีม่คุีณค่า 

และแหลง่ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษท์ี่สวยงาม  

เดนิทางสู่ อาํเภอปาย เมอืงเลก็ในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่หเ์ฉพาะตวั  

นาํท่าน ถ่ายรูปสะพานประวตัศิาสตรท่์าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 

1095 บรเิวณกโิลเมตรที ่88ถูกสรา้งขึ้นในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่

2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพือ่ใชข้า้มแม่นํา้ปายและลาํเลยีง

เสบยีงและอาวุธเขา้ไปยงัประเทศพมา่ หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อาํเภอปายจงึกลบัคืนสู่ความสงบสุขอกี

คร ัง้หน่ึง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งน้ีว่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ 

บา่ย  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 1) 

 นาํท่านเดินทางสู่กองแลนหรอืปายแคนยอนคาํว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมอืง กอง หมายถงึ ถนน เสน้ทางทีใ่ช ้

สญัจร ส่วนแลน หมายถงึ ตวัตะกวด (ตวัเงนิตวัทอง) พอมารวมกนัเป็น กองแลน หมายถงึ เสน้ทางสญัจรของ

ตะกวดทีแ่คบและเลก็ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเกดิขึ้นเองตามธรรมชาตเิกดิจากการทรุดตวัของดินบนภเูขาสูงที่ถกูกดั

เซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผาตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานจน

กลายเป็นทางเสน้เลก็ๆบนสนัเขา ท่ามกลางภเูขาสลบัซบัซอ้น ให ้

ท่านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ทีน่ี่เคยเป็น

สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื่องปาย อนิ เลฟิ ดว้ย  

 

 จากนัน้เดนิทางสู่ มอ่นโก ้(MONKO IN PAI) คาเฟ่เลก็ๆเปิดใหมม่นีาข ัน้บนัไดอยู่ดา้นหนา้ มวีวิภเูขา และทุ่งนารา้น

จะเป็นสไตลม์นิิมอล น่ารกั อสิระใหท่้านนัง่จิบกาแฟชลิๆ ถ่ายรูป  

นาํท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุแมเ่ยน็เป็นวดัแก่เก่าคู่เมอืงปาย ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นที่ต ัง้เจดยีเ์ก่า สรา้งในสมยัใดไม่

ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันข์องอาํเภอปายไดท้ ัว่ท ัง้บา้นเรอืนและทุ่งนา ยิง่ถา้ไดข้ึ้นไปใน

ตอนเยน็จะไดช้มพระอาทติยต์กโดยมเีทอืกดอยจกิจอ้งเป็นฉากหลงัทีง่ดงาม และพระธาตแุห่งน้ีเป็นจดุสงัเกตของ

ผูโ้ดยสารทางเครื่องบนิว่าเขา้เขตอาํเภอปาย  

 

 

 



   

เยน็ นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิปาย มขีองขายหลายอย่าง เสื้อผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ มากมาย *.*.* อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*  

หมายเหตุ: ถนนคนเดนิปายเปิดบรกิารทกุวนัในช่วงหนา้หนาว ตัง้แต่เดอืน 

พฤศจกิายน-กมุภาพนัธแ์ละวนัศุกร-์เสารใ์นช่วงหนา้รอ้น และหนา้ฝน  

ทีพ่กั  Diamond De Pai City Hotel /B2 Pai Premier Resort หรือระดบัเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัที่สอง          จุดชมวิวหยุนไหล - วดัน ้ าฮ ู- ปางมะผา้ - ดอยกิว่ลม - บา้นจา่โบ่ - รา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาบา้นจา่โบ่  

                   กกิอคอบา้นหว้ยเฮี๊ยะ - หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง - วดัจองค า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือที่ 2) 

 นาํท่านเดินทางสู่จดุชมววิหยุนไหลเป็นจดุชมววิทะเลหมอกตัง้อยู่ทีอ่.ปาย โดดเด่นดว้ยชื่อสไตลจ์นี และเป็นสถาน

ทีสุ่ดโรแมนติก มป้ีายสาํหรบัคู่รกัใหไ้ดถ้่ายรูปเป็นจุดชมววิลานโลง่ทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์องเมอืงปายท ัง้

เมอืงในยามเชา้ ราวกบัถกูโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิภเูขา และแมกไมส้เีขยีวยามแสงแรกของวนั

คู่รกันกัท่องเทีย่วท ัง้หลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รกั และแขวนป้ายบอกรกัที ่จดุป้าย100ที่บอกรกั เพือ่เป็นพยานรกั

บนตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจนี แปลว่าโชคลาภ หรอื ความย ัง่ยนือีกสิง่หน่ึงทีไ่ม่ควรพลาด คือ หม ัน่

โถว ของอร่อยขึ้นชื่อของ 

ทีน่ี่ ทานคู่กบัชารอ้นๆ พรอ้มชมววิตรงระเบยีงในบรรยากาศ 

เยน็สบาย อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั … 

นาํท่านเดินทางสู่ วดันํา้ฮู เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ 

เมอืงปายเป็นทีป่ระดิษฐานของเจา้พ่ออุ่นเมอืง ซึง่เป็น 

พระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์ทาํดว้ยโลหะทองสมัฤทธิ์พระพทุธรูป

องคน้ี์ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมนีํา้ขงัอยู่ มนีํา้ไหลออกมาอกี ในลกัษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมี

ผูค้นหล ัง่ไหลมาขอนํา้มนตไ์ปสกัการะอยู่เนืองๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 3) 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงแมฮ่่องสอน ระหว่างทางนาํท่าน

แวะจดุชมววิท่ามกลางหมอกและขนุเขาที่จดุชมววิดอยกิ่ว 

 

 

ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจดุชมววิหว้ยนํา้ดงั ต ัง้อยู่ภายในอทุยาน

แห่งชาตหิว้ยนํา้ดงั จดุชมววิแห่งน้ีเป็นจดุชมววิทีม่คีวามสวยงาม

มาก  

นาํท่านสู่บา้นจ่าโบช่ื่อของชมุชนเลก็ๆ ในอาํเภอปางมะผา้ เป็น

หมูบ่า้นเลก็ๆ บนเนินเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาติที่

อดุมสมบูรณ ์ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ยา้ยมาจากหว้ยยาว นาํโดย นายจ่าโบ ่ไพรเนติธรรม แวะรา้นกว๋ยเตีย๋ว

หอ้ยขาเจา้ดงั ตวัรา้นเป็นบา้นไมต้ ัง้อยู่เนินเขา ภายในแบง่ออกเป็น2ช ัน้ มมีมุใหเ้ลอืกนัง่มากมายท ัง้โตะ๊ บารห์อ้ยขา 

เปลตาขา่ย และใกลก้นัมรีา้นกาแฟเดก็ดอย และเซเว่นกลางววิทีอ่ยู่ใกลก้นั  



   

จากนัน้ จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ จดุชมววิแห่งน้ียงัไม่ค่อยมคีนรูจ้กัมากนกั เพราะเป็นจดุชมววิแห่งใหม่ของ

หมูบ่า้นหว้ยเฮีย๊ะ อาํเภอปางมะผา้ อยู่ถดัจดุชมววิบา้นจ่าโบ่ไมไ่กล ประมาณ 5-6 กโิล ใหท่้านชมธรรมชาตทิวิเขาที่

เรยีงต่อๆ กนัอย่างสวยงาม อกีท ัง้ยงัมพีื้นที่การเกษตรของชาวบา้นที่ทาํไร่ตามแนวเขาใหช้มดว้ย  

นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกะเหรี่ยงคอยาว หว้ยเสอืเฒ่าเป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรี่

ยงคอยาวที่อยู่ใกลเ้มอืงมากที่สุด มปีระมาณ20หลงัคาเรือน อพยพลี้ภยัสงคราม

เขา้มา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแลว้ ดาํรงชีวิตแบบดัง้เดิม ภายในหมู่นกัท่องเที่ยว

สามารถมาชมวถิชีีวติ และถ่ายรูปกบั กะเหรี่ยงคอยาวได ้มลีกัษณะเป็นธรรมชาต ิ

โดยรอบจะเป็นป่าไมร่้มรื่น ทางเขา้ของบา้นหว้ยเสอืเฒ่าจะผ่านฝายทดนํา้ที่มนีํา้ลน้

หลายฝาย ภายในหมู่บา้นมรีา้นจาํหน่ายของที่ระลกึใหก้บันกัท่องเที่ยว จะเป็นผา้ทอมอื กาํไรเงนิ -หยก สรอ้ยคอ 

เครื่องประดบัชนเผ่าต่างๆ  

จากนัน้นาํท่านชมวดัพระธาตดุอยกองมเูป็นวดัศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแมฮ่่องสอนเดมิมชีื่อเรียกว่า วดั

ปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมือ่ พ.ศ. 2403 

เป็นทีบ่รรจพุระธาตขุอง พระโมคคลัลานะ เถระ ซึง่นาํมาจากประเทศพมา่ ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็สรา้งเมือ่ พ.ศ. 

2417 โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแมฮ่่องสอน คนแรก จากวดัพระธาตุดอยกองมน้ีูสามารถมองเหน็ภูมิ

ประเทศและสภาพตวัเมอืงแมฮ่่องสอนไดอ้ย่างชดัเจน  

นาํท่านเดินทางสู่ วดัจองคาํจองกลาง เปรียบเสมอืนวดัแฝด ดว้ย

ตัง้อยู่ในกาํแพงเดยีวกนั เมือ่มองจากดา้นหนา้ วดัจองคาํ จะอยู่ดา้น

ซา้ยมอื ส่วนวดัจองกลางจะอยู่ทางขวามอื วดัจองคาํและวดัจอง

กลางตัง้อยู่กลางเมอืงแมฮ่่องสอน และ เป็นเสมอืนสญัลกัษณท์าง

วฒันธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งน้ี เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแลว้ วดัท ัง้สอง ยงัเป็น ศูนยก์ลางของ

กจิกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่่องสอน พื้นที่ดา้นหนา้ของวดัซึง่เป็น สวนสาธารณะหนองจองคาํ

ยงัเอื้อใหใ้ชเ้ป็นสถานที่ประกอบพธิตีามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอกีดว้ย 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 4)  

ทีพ่กั  B2 Mae Hong Son Premier Resort หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัที่สาม         สะพานไมซู้ตองเป้ ใสบ่าตรยามเชา้ - บา้นรกัไทย - ปางอุง๋ - เชียงใหม่ - รา้นของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -  

                    -ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ   

เชา้ นาํท่านเดนิทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ทีส่รา้งขึ้นโดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้กั เป็นสะพานไม ้

ไผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตรโดยสะพานแห่งน้ีจะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กบั หมู่บา้นกุง ไมส้กั 

เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสญัจรไปมาถอืเป็นสะพานไมแ้ห่งศรทัธา คาํว่า “ซู

ตองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสาํเร็จ สะพานแห่งน้ีจึงเป็นเหมอืน

ตวัแทนแห่งคาํอธิษฐานสาํเร็จซึ่งมีความเชื่อกนัว่า หากไดม้ายืนอ ยู่กลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความ

ความสาํเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวงั นบัว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสามารถเที่ยว

ไดต้ลอดทัง้ปี แต่ช่วงฤดูฝนเดือนกนัยายน –ปลายตุลาคม ก็จะไดพ้บกบั

ทอ้งทุ่งนาเขยีวขจี และในช่วงตน้ถงึกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยู่ในช่วง



   

ปลายฝนตน้หนาวกจ็ะไดพ้บกบัขา้วออกรวงเหลอืงทอง....อสิระใหท่้านใส่บาตรยามเชา้ 

 

นาํท่านเดินทางสู่บา้นรกัไทยเป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชื้อสายยูนนานไดข้ึ้นชื่อว่าดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลางสายหมอกที่

รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มอีากาศเยน็สบายเกอืบท ัง้ปี อยู่สูงจากระดบันํา้ทะเลถงึ 1,776 เมตร ช่วง

หนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท่้านสมัผสับรรยากาศท่ามกลางขนุเขา ไอหมอก ทะเลสาบวถิชีีวติ

และวฒันธรรมที่ไดร้บัอทิธพิลจากยูนนาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือที่ 5)  

นาํท่านเดินทางสู่ปางอุง๋โครงการพระราชดาํริปางตอง 2 มสีภาพภมูิ

ประเทศเป็นทวิเขาสูงสลบัซบัซอ้นภมูทิศันท์ีเ่ป็นไฮไลทจ์นถกูขนานนามว่า

สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยกค็ือ อ่างเกบ็นํา้หรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ย

ป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ทีใ่หบ้รรยากาศโรแมนติก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 6) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะใหท่้านเลอืกซื้อของฝาก เช่น แคบหม ูไสอ้ ัว่ นํา้พรกิหนุ่ม นํา้พรกิ

อ่อง และสนิคา้พื้นเมอืงอกีมากมาย 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ2107 

22.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิ

การเดนิทาง)   

 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเด่ียว/เดินทางคน

เดียว เพิม่ 

 

หมายเหตุ 

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

9,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564  

26 -28 มีนาคม 2564  



   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี 

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บริษทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไมค่งที ่การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

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