
 
บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็(VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ110 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX(เชียงใหม่) 08.35 – 09.45 

VZ123 CNX(เชียงใหม่) – BKK(สวุรรณภมิู) 19.25 – 20.45 
**ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ

สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / J&J 2 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 

**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรรภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัอโุมงค ์สวนพทุธธรรม –  บา้นข้างวดั – 

วดัพระธาตดุอยคาํ – วดัพระธาตศุรีจอมทอง – เกา๊มะขาม COFFEE             (–/L/D) 

06.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์

คอยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํ

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบินไทยเวียตเจท็เทีย่วบนิที ่VZ110 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

นําทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่มากว่า 700 ปี 

ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ เป็นวดัทีส่าํคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ ทีร่่มรื่น ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนา

แบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนังวดัอุโมงค์ในส่วนที่

เหลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดานโคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเน่ืองกบัเจดยีท์างทศิ

เหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออกจาํนวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาดใหญ่

ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงคเ์ท่านัน้ คอื อุโมงคท์ี ่1, 2, และ 3 นอกเหนือจากน้ีไม่สามารถเหน็ได ้อกีทัง้

ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก 



พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค์ โดยมคีุณบิ๊ก เป็น

ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแหง่น้ี  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์องคนใน

ชุมชนคล้ายกบัการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มกีารพึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึ่งกนัและกนั ภายใน

บรเิวณ “บา้นขา้งวดั” จะมบี้านกึ่งไมก้ึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สรา้งใหเ้หมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่ล้อมรอบกนั 

ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงักจ็ะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้าน

กาแฟ, งานไม,้ Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้นและสตูดโิอ ของหญงิ

สาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมดุเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยคาํ เป็นวดัที่มคีวามสําคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี 

ตัง้อยู่บรเิวณดอยคาํ ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง

จามเทวกีษตัรยิ์แห่งหรภุิญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม

สารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ 

 
จากนัน้นําทุกท่านเดินไปยงั วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วดัพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตัง้อยู่ถนน

เชยีงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ประมาณ 58 

กโิลเมตร วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 บรเิวณทีต่ัง้ 

เป็นเนินดนิสงู ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีวา่ ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานวา่ เป็นวดัทีส่รา้งขึน้



ในราว พุทธศตวรรษที ่20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็นลกัษณะของ

ศลิปกรรม ในสมยัหลงั พทุธศตวรรษที ่24 ซึง่เป็นหว้งระยะเวลาของยคุฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหม ่

 
นําทุกทา่นชม เกา๊มะขาม COFFEE คาเฟ่แลนดม์ารค์ใหมท่ีจ่อมทอง อยูใ่นปรญิดา รสีอรท์ ตดิแมน้ํ่าปิง  โดดเดน่

ดว้ยตน้มะขามยกัษ์อายกุวา่ 100 ปี บวกกบัไอเดยีเจา้ของรา้น คุณตน้ ณฐักติต ์เทพอุดม ทีเ่เกดิอยากทาํรา้นกาแฟ

ทีส่ามารถมองเหน็ววิไดร้อบตวั จงึออกมาเป็นทีน่ัง่แบบนัง่รมิระเบยีงรอบตน้มะขาม ใหไ้ดส้มัผสัววิสวยๆ อากาศดีๆ

พรอ้มจบิกาแฟหอมกรุน่ 

คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HUEN HUG HOD THE RESORT อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2  ผาสิงหเ์หลียว – สวนสนบอ่แก้ว – พระธาตดุอยกองม ู– วดัจองกลาง – วดัจองคาํ          (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

นําทุกท่านเดนิทางสู่ ผาสิงห์เหลียว เป็นสถานทีท่่องเที่ยวแบบธรรมชาตทิีง่ดงามตัง้สง่าใหเ้หน็โดดเด่น มองเหน็

อย่างชดัเจน ที่มรีูปร่างตัง้อยู่บนสุดคล้ายสงิห์กําลงัเหลยีวปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองการทรุดตวัของผนืดนิ จน

กลายเป็นรอยชัน้ของหนิมลีกัษณะคล้ายเสาหนิ มหีลายจุดที่มรีูปร่างคล้ายกําแพงโรมนัและกม็อีกีหลากหลายร่าง

รปูทรง และมตีํานานอนัลกึลบับอกไวว้า่ จากดอยแพะกอ้มแพะดงั ขึน้ไปบนดอยสงิหเ์หลยีว จะเหน็ม่อนหนิดนิขอ ที่

เป็นตาํนานเล่ากนัมาวา่ ถา้ขึน้ไปตรงน้ีจะรูว้า่สมบตัอิยูต่รงไหน  



นําท่านออกเดนิทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ตัง้อยู่ในอําเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หากผ่านไปยงัถนนสายฮอด-แม่สะ

เรยีง เชื่อว่าน้อยคนทีจ่ะไม่รูจ้กั  เป็นจุดแวะหลกัทีต่อ้งกา้วจากรถเพือ่แวะพกัจากอาการมนึโคง้ ผ่อนคลายถ่ายภาพ

ตวัเองกบัป่าสนทีเ่รยีงราย เป็นทวิแถวทอดยาวสดุ สวนสนบ่อแกว้ เ ป็นพืน้ทีท่ดลองปลกูสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ทีก่รม

อุทยานแห่งชาติฯ นําพนัธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟรกิาใต้ และไต้หวนั เพื่อทดลองหาพนัธุ์ที่

เหมาะสมมาเป็นไม้เบกินํา เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ต้นสนที่นํามาปลูกมอีายุกว่า 40 ปี 

เพราะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 มจีํานวนหลายพนัต้น เรยีงรายเป็นระเบยีบบนลานโล่งเตยีน ดา้นหน้า ทัง้น้ี 

สวนสน ยงัเป็นสว่นหน่ึงของโครงการสาํรวจวตัถุดบิเพือ่ทาํเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพชืจาํนวนสนสาม

ใบ และยคูาลปิตสั ในเน้ือทีท่ ัง้หมด 2,072 ไร่ มสีภาพอากาศชืน้และเยน็ตลอดปี เมื่อเดนิทางผ่านมายงัเสน้ทางน้ี จะ

สงัเกตเหน็ตน้สนเป็น จํานวนมาก แต่ทีโ่ดดเด่นและเป็นทีด่งึดูดใจนักท่องเทีย่วกค็งจะเป็นแนวสนหน้าถนนทางเขา้

ฝัง่ซา้ยมอื ทีม่กีารปลกูเรยีงไวเ้ป็นแนว อยา่งสวยงามทัง้สองขา้งทาง ไดร้บัฉายาวา่ กาะนามเิมอืงไทย ไมต่อ้งไปไกล

ถงึเกาหล ีภายในสวนมถีนนทอดผ่านนําเขา้สู่ดงสนสงูใหญ่ มแีสงแดดอ่อนๆในช่วงเชา้ และเยน็ เกดิเป็นภาพสุดโร

แมนตกิ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน 

ตัง้อยู่บนดอยกองม ูทางทศิตะวนัตกของ ตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนเพยีง 3 ก.ม.เดนิทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 

ตรงบรเิวณ อนุสาวรยีพ์ระยาสงิหนาทราชาขึน้ไปทางซา้ยมอื เป็นทางลาดยางขึน้ภูเขาไปอกีประมาณ 1.5 กโิลเมตร 

กจ็ะถงึบรเิวณวดัพระธาตุดอยกองมเูดมิมชีือ่เรยีกวา่ วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระ

เจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซึ่งนํามา จาก



ประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแม่ฮ่องสอน คน

แรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมน้ีูสามารถมองเหน็ภมูปิระเทศและสภาพตวัเมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
นําท่านออกเดนิทางสู ่วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสหิงิคจ์าํลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้องค ์

มสีิง่ทีน่่าสนใจอื่นๆ อกี เช่น ตุ๊กตาแกะสลกัดว้ยไมเ้ป็นรปูคนและสตัวเ์กีย่วกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมอืแกะสลกัของ

ช่างชาวพม่า ซึ่งนํามาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากน้ีทางดา้นจติรกรรม ยงัมภีาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่อง

พระเวสสนัดรชาดกและภาพประวตัเิจา้ชายสทิธตัถะ ตลอดจนภาพแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติความเป็นอยู่ของคนสมยันัน้

หลายภาพ มคีําบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมบีนัทกึบอกไว้ว่าเป็นฝีมอืของช่างไทยใหญ่จากมณัฑะเลย์ 

จากนัน้นําท่านไปยงั วดัจองคาํ หรอื พระอารามหลวงวดัจองคํา ตัง้อยู่ขา้งกบัวดัจองกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้งตามแบบอย่างศลิปไทยใหญ สิง่ทีโ่ดดเด่นหลงัคาทรง

ประสาท 9 ชัน้ และมศีาสนสถานทีส่ําคญัคอื วหิารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน 

สรา้งเมือ่ พ.ศ.2477 โดยชา่งชาวพมา่ในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐาน ของหลวงพอ่โต ซึง่เป็นพระประธาน มขีนาดหน้าตกั

กวา้ง 4.85 เมตร สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมอืชาวพม่า และมพีระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึง่จําลองมาจากพระศรี

ศากยมนีุทีว่หิารวดัสทุศัน์ เหตุทีเ่รยีกชือ่วดัจองคาํ เน่ืองจาก เสาวดัประดบั ดว้ยทองคาํเปลว 

 



คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3  สะพานซูตองเป้ – บา้นรกัไทย – บา้นจ่าโบ ่– วดัพระธาตแุม่เยน็  – ถนนคนเดินปาย       (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

นําทุกท่านออกเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ ตัง้อยู่ทีบ่า้นกุงไมส้กั อําเภอเมอืงฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ห่างจากตวัเมอืง

ประมาณ 8 กโิลเมตร มคีวามกวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไมซ้ึง่กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

เป็นทีนิ่ยมอกีแห่งหน่ึง  ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธษิฐานสาํเรจ็ หรอืบางคนกบ็อกว่าแปลว่า ความสาํเรจ็  

ซึ่งมคีวามเชื่อกนัว่า หากไดม้ายนือยู่กลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความ ความสําเรจ็ใดๆ กจ็ะพบกบัความสมหวงั 

นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นสะพานที่เกิดจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของ

พระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กัทีต่่างกช็่วยกนัลงแรงสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว ไปบนทีน่าของเจา้ของที่

อุทศิผนืนาถวาย  โดยสรา้งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บา้นกุงไมส้กั ขา้มผ่านทุ่งนา และแม่น้ําสาย

เลก็ๆ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยูอ่กีฝัง่ไดใ้ชส้ญัจรไปมาระหวา่งหมูบ่า้นสะดวก  

นําท่านออกเดนิทางสู่ บ้านรกัไทย ตัง้อยู่หมู่ที ่6 ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บา้น

ชาวจนียูนนานอดตี ทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” บ้านรกัไทยอยู่สูงจากระดบัน้ําทะเล กว่า 1,776 

เมตร ทาํใหพ้ืน้ที ่เหมาะสมอยา่งยิง่กบัการปลกูชาพนัธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศัน์ของ หมูบ่า้นโอบลอ้มไปดว้ยทวิ

เขา แมกไมท้ี ่อุดมสมบูรณ์ บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมัน่โถว คลา้ยกบัดอย

แมส่ลอง (กองพลเดยีวกนั) นกัทอ่งเทีย่วนิยมมาเทีย่วทีแ่หง่น้ีเพือ่ดืม่ดํ่ากบัการชมิชา และ ทานขาหมหูมัน่โถว บา้งก็

หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรกัไทยแห่งน้ี บ้านรกัไทยยงัมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้

นกัท่องเทีย่ว ไดส้นุกสนาน เช่น การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์น้อย พาเขา้ไปชม "คุกดนิ" และการขีม่า้พา

ข้ามแดนไป ฝัง่พม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ํา (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องกับสมัผสักับ 

ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ก๋วยเต๋ียวห้อยขา 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ชุมชนบา้นจ่าโบ ่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากแหล่งทอ่งเทีย่วยอดฮติอยา่งปาย ใชเ้วลาเดนิทางจากปาย

ประมาณ 1 ชัว่โมงกวา่ การเดนิทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนัน้ขบัตรงไปอกี 12 กโิลเมตร เจอแยกบา้นแมร่ะ

นาเขา้ไปยงัหมู่บา้นขบัรถตรงไปอกี 4 กโิลเมตร เสน้ทางทาํใหมร่าดยางตลอดทาง สาํหรบัใครทีไ่มม่รีถสว่นตวักต็อ้ง

อาศยันัง่ รถตู้ปาย -เมอืงแม่ฮ่องสอน หรอืนัง่รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเขา้หลงัจากนัน้อาจโบกรถหรอืนัด

แนะกบัรถในหมู่บ้านให้มารบั เมื่อมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกบัร้านก๋วยเตีย๋วห้อยขาซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของที่น่ี 

เพราะนอกจากจะมีก๋วยเตีย๋วแสนอร่อยในราคาหลักสิบให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็นว่าตัง้อยู่ในมุมที่

เหมาะเจาะมองเหน็ภเูขาทีส่วยงามสลบัซบัซอ้น 

 
นําท่านออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตแุม่เยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมานาน 

บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มจุีดเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดย

ประวตัขิองวดัพระธาตุแม่เยน็ไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด ด้านหลงัโบสถ์เป็นทีต่ ัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอืทีเ่รยีกว่า 

“เจดยี์พระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดยี์พม่า 

นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่น่ียงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงปาย – 

แมน้ํ่าปาย 



 
คํ่า รบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดินปาย 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4  จดุชมวิวหยนุไหล – สะพานประวติัศาสตรป์าย –  COFFEE IN LOVE –  AIR DIAMOND CAFE 

& HOTEL – วดัเจด็ลิน – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                        (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดนิทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสนัตชิล ประมาณ  1.6  กโิลเมตร เป็นจุดชมทะเล

หมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามของอําเภอปาย ซึง่เป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่ว สามารถมองเหน็ทะเลหมอกทีถู่ก

รายลอ้มไปดว้ยทวิเขาน้อยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถ่กูปกคลุมดว้ยสายหมอก   คาํว่าหยนุไหล 

เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ แหล่งทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมาจากเมอืงจนี แต่ใน

ทีสุ่ดกอ็พยพยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดูฝนและฤดูหนาว  บรเิวณจุดชม

ววิไดจ้ดัทาํเป็นระเบยีงชมววิและจุดถ่ายภาพน่ารกัๆ หลายจุด ทัง้ระเบยีงชมววิ จุดคลอ้งกุญแจคู่รกั  ป้ายรอ้ยทีบ่อก

รกั  และศาลาสาํหรบันัง่ชมววิ 

 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  ตัง้อยูร่มิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้สูต่วั

เมอืงปาย สะพานแหง่น้ีจงึเปรยีบเสมอืนประตสููอ่าํเภอปาย สะพานแหง่น้ีถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดย

กองทหารประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ําปายและลําเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจาก



สงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อาํเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หน่ึง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแหง่น้ีวา่ 

“สะพานประวตัศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งน้ีถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถูกสรา้ง

ขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหลก็จากสะพานนวรฐัมาแทนซึง่เป็น ของเดมิในจงัหวดัเชยีงใหม ่  สะพานประวตัศิาสตรย์งัคง

ไดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนอาํเภอปายอยูเ่ป็นประจาํ เพราะถอืเป็นอกีหน่ึง แลนดม์ารค์ของปายทีไ่ม่

ควรพลาดตอ้งแวะมาเดนิเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   

นําทุกท่านเดนิทางสู่ ร้าน COFFEE IN LOVE ปาย รา้นกาแฟทีต่ัง้บนเนินเขา เป็นรา้นน่ารกัๆ  ตวัรา้นดา้นในเป็น

แบบโอเพ่นแอร ์ตกแต่งอย่างน่ารกัและเน้นใชโ้ทนสแีดงทีดู่โรแมนตกิ มทีีน่ัง่ใหเ้ลอืกหลายมุมทีเ่ราสามารถมองเหน็

ววิทวิเขาของปายไดแ้บบกวา้งสดุลกูหลูกูตา ใหอ้สิระใหท้า่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ เชค็อนิถ่ายรปู 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชียงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 – 3 ชัว่โมง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู ข้าวซอย 

นําท่านเชค็อนิที ่AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนดม์ารก์แห่ง

ใหม่ในอําเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิทีนํ่าเครื่องบนิ Airbus A330-300 ลําใหญ่ ของการบนิไทยทีป่ลด

ระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จาํลองบรรยากาศบนเครื่องมาใหเ้ราไดน้ัง่จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ ใหห้ายคดิถงึ

การนัง่เครือ่ง 

 
ทําท่านออกเดนิทางไปสู่ วดัเจด็ลิน เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ใกล้ประตูเชยีงใหม่ สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ก่อนปี 

พ.ศ. 2060  ตามประวตักิล่าววา่ กษตัรยิร์าชวงศม์งัรายก่อนจะขึน้เสวยราชยท์ุกพระองค ์จะเสดจ็มาประกอบพธิสีรง

น้ําพุทธาภเิษก ณ หนองน้ําวดัเจด็ลนิ ซึ่งจะมรีางน้ํา เรยีกว่า “ลนิ” ทําดว้ยทองคํา หลัง่น้ําพุทธาภเิษกจากสุวรรณ



หอยสงัข ์หล่อลงรางลนิทาํดว้ยคาํทัง้ 7 เพือ่สรงพระวรกาย แลว้จงึเปลีย่นเครือ่งทรงกษตัรยิข์ึน้เสวยราชย ์ภายในวดั

จะม ี“สะพานโต่วะ” จะเป็นสะพานไมไ้ผท่ีใ่ชข้า้มบงึบวั เป็นบวักระดง้ หรอื บวัวกิตอเรยีขนาดใหญ่ สองขา้งทางของ

สะพานไมไ้ผจ่ะประดบัดว้ยรม่ และ โคมไฟแบบลา้นนา 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

19.25 เดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบินไทยเวียตเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ123 เวลาเดนิทางประมาณ 1

ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

20.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2665 8,999 3,000 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2665 8,999 3,000 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 



16 – 19 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2665 8,999 3,000 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2665 7,999 3,000 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2665 8,999 3,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 65 7,999 3,000 

01 – 04 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

02 – 05 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

04 – 07 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

06 – 09 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

09 – 12 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

10 – 13 มีนาคม 2565 8,999 �� 3,000 

12 – 15 มีนาคม 2565 8,999 3,000 

15 – 18 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

16 – 19 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

19 – 22 มีนาคม 2565 8,999 3,000 

20 – 23 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

22 – 25 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

24 – 27 มีนาคม 2565 8,999 3,000 

25 – 28 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

28 – 31 มีนาคม 2565 7,999 3,000 

29 มีนาคม – 01 เมษายน 65 7,999 3,000 

** ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 

ข้อสาํคญั  

- ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสาํหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 

ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 



- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- ชาํระเตม็จาํนวน พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพือ่การยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระ

เงนิมดัจําในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ําการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทาํจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่

จาํกดั  

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน

วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง

ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่

โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน

เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่น

ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 


