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เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน  ทุ่งดอกบัวตอง 
4 วัน 3 คืน 

 

3 วัน 2 คืน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ – เชยีงใหม ่– ออบหลวง - สวนสนบอ่แกว้ – ทุง่ดอกบัวตอง –  
หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว - พระธาตดุอยกองม ู- เดนิเลน่ถนนคนเดนิ

แม่ฮอ่งสอน 

- เที่ยง ค่่า 

04.00 น. พรอ้มกนัสนามบนิสวุรรณภมู ิประตูทางเขา้ที ่3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิไทยเวยีดเจท็ 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวก   

06.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทย เวียดเจท็  
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ และสายการบนิได*้* 

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชียงใหม ่ รบัสมัภาระ 
ออบหลวง Unseen in Thailand อุทยานแห่งชาติออบหลวง นั้น จะต้ังอยู่ที่ ต่าบลหางดง อ่าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอุทยานนี้จะมีช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหิน ขนานไปกับล่าน้่าแม่แจ่ม ท่า
ให้เกิดหุบเขาผาลึก ความลึกของหน้าผานั้น วัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้่าปกติก็ราวๆ 32 
เมตรเลยค่ะ ส่วนที่แคบสุดก็กว้าง 2 เมตรแล้ว มีล่าน้่าเชี่ยวไหลผ่าน ซึ่งความยาวของช่องแคบนั้น 
ก็จะราวๆ 300 เมตร 

 

สวนสนบอ่แก้ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง สถานีทดลอง
ปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว ตั้งอยู่ในอ่าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หากผ่านไปยังถนนสายฮอด-แม่สะเรียง 
ที่นี่คือจุดแวะหลักที่ต้องก้าวจากรถเพื่อแวะพักจากอาการมึนโค้ง ผ่อนคลายถ่ายภาพตัวเองกับ
ป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาว ภายในสวนสนมีถนนทอดผ่านน่าเข้าสู่ดงสนสูงใหญ่ มี
แสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าและเย็น เกิดเป็นภาพสุดโรแมนติกที่หลายคนอดใจไม่ไหวต้องแวะมาชื่นชม
สักครั้งในชีวิต 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร  ณ รา้นอาหาร  
 

ทุ่งดอกบวัตอง ดอยแม่อูคอ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ความสูงราว 1,600 เมตร ล้อมด้วยหุบเขา
สลับซับซ้อน เราจะสามารถมองเห็นดอกบัวตองได้ตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึง จุดชมวิวทุ่งดอกบัวตอง ที่
จัดว่าใหญ่ที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ และที่ส่าคัญคือมีให้ชมปีละครั้งเท่านั้น 

 
 

หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ต่าบลผาบ่อง ภายในอ่าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ภายในชุมชนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้มาพบปะกับ
ชาวบ้านกะเหรี่ยงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น และช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานแฮนด์เมด อย่างเช่น ผ้าทอมือ เครื่องจักรสาน และเครื่องประดับ โดยกะเหรี่ยงคอยาว
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ผู้หญิงจะมีวัฒนธรรมสวมห่วงทองเหลืองรอบคอ โดยมีที่มาจากหลาย
สาเหตุตามแต่ชนเผ่านั้นๆ บางชนเผ่าเชื่อกันว่าใส่ไว้เพื่อความปลอดภัย บางชนเผ่าก็นิยมใส่เพื่อ
ความสวยงาม 

 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



 พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมูและชมทัศนียภาพอันงดงามของเมือง            
สามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย พร้อมสักการะพระธาตุของพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 

 
 

เดนิเลน่ถนนคนเดินแมฮ่อ่งสอน ให้ทา่นเพลิดเพลินเลือกซือ้ของฝาก ของกินมากมายตาม
อัธยาศัย เที่ยวชมหนองจองค่า หนองน้่าธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชมศิลปะไทยใหญ่ 
ภาพเขียนกระจกสี และตุ๊กตาไม้ ณ วัดคู่แฝด ที่วัดจองคา่และวดัจองกลาง 

 

ค่่า  รบัประทานอาหารเยน็  ณ รา้นอาหาร 
 นา่ทา่นเขา้สูท่ีพ่กั อมิพเีรยีล แม่ฮอ่งสอน   หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว*   
 

วันที ่2 ปางอุ๋ง – บา้นรกัไทย – สะพานซูตองเป ้– น้า่ตกผาเสือ่ - ภโูคลน – ถ้า่ปลา  
ถ้า่ลอด 

เชา้ เที่ยง เยน็ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอัน
งดงามที่สะท้อนผืนน้่าเป็นล่าแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี...สวยงาม อิสระบันทึกภาพกันตาม
อัธยาศัย 

 
 

บา้นรกัไทย อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จาก
ชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และ ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผท่ี่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุสามเณร และชาวบ้านกุงไม้สักโดยสะพานแห่ง
นี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะกับ หมู่บ้านกุงไมส้ักเพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และ
ให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย 

 
 
 

น้า่ตกผาเสือ่ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้่าปลา – น้่าตกผาเสื่อ น้่าตกแห่งนี้ไหลลงมาจากน้่าตกแม่
สะงาในพม่ามี 6 ชั้น มีน้่าตลอดปี เป็นน้่าตกขนาดกลาง สูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 15 เมตร ช่วง
ฤดูฝนจะมีน้่าไหลเต็มหน้าผากว้างท่าให้มีรูปร่างคล้ายเสื่อ จึงเรียกว่า “น้่าตกผาเสื่อ” บริเวณแอ่ง
น้่าด้านล่างของน้่าตกยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงจ่านวนมาก น้่าตกอยู่ท่ามกลางสภาพป่าที่
ยังอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ 

 

ภโูคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่
ธาตุทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 



ถ้่าปลา ชมปลาพลวง หรือปลาศักดิ์สิทธิ์ ฝูงใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในในถ้่าที่มีน้่าลอดทะลุออกมา เป็น
ถ้่าที่มีน้่าใต้ภูเขาไหลอยู่ตลอดเวลาจนเกิดแอ่งน้่าขนาดใหญ่ภายในถ้่าและมีฝูงปลามาอาศัยอยู่
อย่างมากมายจนเป็นที่มาของชื่อ “ถ้่าปลา” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถ้่าแห่งนี้นั่นเอง โดยถ้่าปลา
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติถ้่าปลา-น้่าตกผาเสื่อซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์และร่มรื่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติไม่ควรพลาด 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร  ณ รา้นอาหาร  
 

ถ้า่ลอด ล่องแพไม่ไผ่ ชมถ้่าทีม่ีชื่อเสียง สวยงาม และเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดในบรรดาถ้่า
ทั้งหมด การเข้าชมถ้่าจาก ด่านด้านหน้าต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 350 เมตร พร้อมคนน่าทาง
และตะเกียงส่องทาง สาเหตุที่ไม่มีการติดตั้ง ไฟในถ้่าต่างๆก็เพื่อเป็นการรักษาถ้่าเหล่านีใ้ห้สวยงาม
และ คงเดิมอยุ่ตลอดเวลา “ถ้่าลอด” เป็นถ้่าที่มีสายน้่าไหลผ่านตั้งแต่ปาง ทางเข้าถ้่าไปจนถึงถ้่า
สุดท้ายที่อยู่ภายในโพรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูง 50 เมตร สายน้่ากัด
เซาะโพรงถ้่าแห่งนี้มากกว่าล้านปี ก่อเกิดเป็นถ้่าใหญ่ๆถึง 3 แห่ง ได้แก่ ถ้่าเสาหิน ถ้่าตุ๊กตา และถ้่าผี
แมน 

 

ค่่า  รบัประทานอาหารเยน็  ณ รา้นอาหาร  
 นา่ทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ปายวมิาน รสีอรท์  หรอืเทยีบเทา่   4 ดาว*  

  
วันที ่3 ชมทะเลหมอก ณ จดุชมวิวหยุนไหล สะพานประวตัิศาสตรท์า่ปาย –  

วัดน้า่ฮ ู– บา้นสนัตชิล – ปายแคนยอน – วดัพระธาตแุม่เย็น - ถนนคนเดนิปาย 
เชา้ เที่ยง ค่่า 

 
05.30 น. นั่งรถขึน้ไปชมพระอาทติยข์ึน้และชมทะเลหมอก ณ จดุชมววิหยนุไหล  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

สะพานประวตัิศาสตรท์า่ปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหาร
ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้่าปายและล่าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า 

 
 
 
 

 วดัน้า่ฮู นมสัการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่
ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่าด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูป
องค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้่าขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 
500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัดเชียงใหม่มานมัสการ และสงสัยว่าข้างใน พระจะมี
น้่า จึงเปิด ดูพบว่ามีน้่าจริงๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีผู้คนหลังไหลมาขอน้่าไปสักการะพอน้่าในพระ
เศียรหมดก็จะมีไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้่ามนต์ไป
สักการะอยู่เนืองๆ วัดน้่าฮูแห่งนี้มี พระเกษาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาซึ่งด้าน หลังวิหาร
หรือโบสถ์ของวัดน้่าฮูเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยาและมองออกไป
ข้างกันนั้นก็มีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่ พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึก ประวัติการสร้างอย่าง
ชัดเจน เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จ พระพี่นาง 



สุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ต่อมาได้ถูก
ปลงพระชนมที่พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกษาของ สมเด็จพระพี่นางฯ ไว้ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร  ณ รา้นอาหาร  
 
 

 บา้นสนัตชิล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชมิชา และโล้ชิงช้า ชุมชนท่องเที่ยวที่
น่าเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชุมชนมาเป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว และยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ไปพร้อมกนัทั้งด้าน
การฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนาอาชีพ ที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 

 

ปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลมและฝน 
จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และบรรยากาศที่สวยงามคล้าย
กับแพะเมืองผีที่จ.แพร่ สามารถเดินส่ารวจเส้นทางได้เป็นวงกลม ชมความสวยงามได้โดยรอบแบบ 
360 องศา เป็นไฮไลท์ยอดฮิตอันดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย ส่าหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกในที่
เดียวกัน และยังเป็นสถานที่ถ่ายท่าภาพยนตร์เรื่องปาย อิน เลิฟ ถึงขนาดมีป้ายมาตั้งเป็นที่ระลึกไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเล่นแบบเก๋ๆ 

 
 

วัดพระธาตุแมเ่ยน็ เป็นวัดแก่เก่าคู่เมืองปายมาช้านาน ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่า สร้างใน
สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าเภอปายได้ทั่วทั้ง
บ้านเรือนและทุ่งนา ยิ่งถ้าได้ขึ้นไปในตอนเย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ตกโดยมีเทือกดอยจิกจ้องเป็น
ฉากหลังที่งดงาม 

 
 

ถนนคนเดนิปาย ให้ท่านได้ทอ่งราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย 
 
ค่่า  รบัประทานอาหารเยน็  ณ รา้นอาหาร  
   นา่ทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Pai Village Boutique Resort  หรอืเทยีบเทา่   4 ดาว*  

 
 

วันที ่4 จดุชมวิวหว้ยน้า่ดงั  -น้า่พรุอ้นโป่งเดอืด – วดัพระธาตดุอยคา่  
หลวงพอ่ทนัใจ  - รา้นของฝาก – สนามบนิเชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ 

เชา้ เที่ยง - 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จดุชมวิวหว้ยน้า่ดงั (ดอยกิ่วลม( ต่าบลกึ๊ดช้าง อ่าเภอแม่แตง อยู่บริเวณที่ท่าการอุทยาน เป็นจุด
ชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก มองเห็นดอยเชียงดาว คอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก
ในช่วงเช้าตรู่ได้ และในช่วงปลายฤดูหนาวดอกไม้ก่าลังบานสวยงามมาก 

 
 



น้่าพุร้อนโป่งเดือด เป็นบ่อน้่าพุร้อนขนาดใหญ่แบบไกเซอร์ (Geyser) เกิดจากการที่น้่าใต้ผิวดิน
ไหลผ่านทางช่องว่างที่มีความร้อนส่งผ่านขึ้นมาจากหินหลอมเหลวที่อยู่ลึกลงไปท่าให้มีอุณหภูมิ
และแรงดันสูงมาก ซึ่งจะเดือดพุ่งขึ้นสูงจากผิวดินตลอดเวลา เกิดจากการสะสมของแก๊สในน้่าร้อน 
โดยการพุ่งขึ้นสูงสุดของน้่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คงที่ อุณหภูมิน้่าใต้ดินประมาณ 170-200 องศา 
ส่วนอุณหภูมิของน้่าผิวดินประมาณ 90-100 องศา 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร 
 เดินทางสู่ วดัพระธาตดุอยคา่ หลวงพอ่ทนัใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณดอยค่า ต่าบล
แม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความส่าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัด
สุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความ
ศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ท่าบุญ ขอพรให้สุข
สมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะน่าดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล( นอกจากนี้บนวัดพระ
ธาตุดอยค่ายังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่่าคืน
เมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค่าจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก 

 

น่าท่านแวะซือ้ของฝาก  อสิระให้ท่านซื้อของฝากลับเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้่าพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่
ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็  อสิระตามอธัยาศยั 
   ได้เวลานา่ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิไทย เวียดเจท็  

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ และสายการบนิได*้* 

22.30 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ    ราคาผูใ้หญ ่และ ราคาเดก็มเีตยีง  

วนัเดนิทาง 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-10 ทา่น พกัเดีย่ว เพิม่ 
ไม่เอาตัว๋ 
ลดทา่นละ 

17-20 พฤศจกิายน 65 19,999 17,999 15,999 4,500 2,000 
24-27 พฤศจกิายน 65 19,999 17,999 15,999 4,500 2,000 

2-5 ธนัวาคม 65 19,999 17,999 15,999 4,500 2,000 
9-12 ธนัวาคม 65 19,999 17,999 15,999 4,500 2,000 

15-18 ธนัวาคม 65 19,999 17,999 15,999 4,500 2,000 
ราคาเดก็ไมม่เีตยีง ลดจากราคาผูใ้หญท่า่นละ 500 บาท  

ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทมีงานคนขบัรถ ทา่นละ 400.- บาท ชา่ระพรอ้มคา่ทวัร์ 
***หมายเหต ุ    การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจา่นวน 4 ทา่นขึน้ไป*** 

หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 4 ทา่น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมอ่อกกรุป๊ หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
***ลกูคา้สามารถเลอืกวนัเดนิทางเองได ้หากกรุป๊ทา่นเดนิทางมากกวา่ 4 ทา่นขึน้ไป*** 

***หากเดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่น (ไมม่ีไกดจ์ากกรงุเทพ( ไกดท์อ้งถิน่ รอรบัทา่นที่สนามบนิ*** 
 
  

ราคาทีน่า่เสนอเปน็ราคาตัว๋เครือ่งบนิ ณ. ปจัจบุนั ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารปรบัเพิม่ขึ้น เนือ่งจากโหลดที่นัง่
มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในวนัทีท่า่จองจรงิ หากราคาตัว๋ปรบัขึน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่

สว่นตา่งทีเ่พิม่ตามจรงิ 
**กรณสีายการบนิยกเลกิ หรอื เที่ยวบนิเตม็ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ** 

 

 
อตัรานีร้วม 

 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ  สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไม่เกนิ 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน่าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยดูแล อ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...(  



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

 

 
 
 
 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  

   ค่าน้่าหนักกระเป๋าส่าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
    ค่าภาษีน้่ามัน และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ หากท่านต้องการเพิ่ม 
   ค่าภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณทีี่ตอ้งการใบกากบัภาษีเทา่นัน้( 
   ค่าทปิไกดแ์ละทมีงานคนขบัรถ ทา่นละ 300.- บาท ชา่ระพรอ้มค่าทัวรส์ว่นที่เหลอื 

 
 

ราคาคา่บรกิารน้า่หนกักระเปา๋ส่าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ ภายในประเทศ (ไป-กลบั( 
15 กโิลกรมั 860 บาท 
20 กโิลกรมั 946 บาท 
25 กโิลกรมั 1,160 บาท 
30 กโิลกรมั 1,802 บาท 
35 กโิลกรมั 2,144 บาท 
40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 
 

เงื่อนไขการจอง 
 

กรุณา ชา่ระคา่ทัวรเ์ตม็จา่นวน  พร้อมส่งส่าเนาบัตรประชาชน หลังจากท่าการจองทัวร์ 3 วัน  หากไม่ช่าระตามที่บริษัท
ก่าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
**กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทา่การจองทวัร*์** 

หากทา่นไดท้า่การจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรียบรอ้ยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน    หักเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ (ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด( 
 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องช่าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ  และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้



ก่าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด่าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
(กรณีต๋ัว REFUND ได้( ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  
ส่าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น่าขึ้นเครื่องได้  ต้องมีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิ้ว) 
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  ในทุกกรณ ี
สัมภาระ ถือขึ้นเครื่องน้่าหนักต้องไม่เกินกว่าที่สายการบินก่าหนด  

 ห้ามน่าของมีคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ส่ารองไฟ ถือขึ้นเครื่องบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดได้ขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   

หมายเหตุ.. (ส่าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ( โดยทางบริษัท
จะค่านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส่าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากทางบริษัทได้ท่าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี ้
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน่าเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง  

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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