
 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ100 BKK(สวุรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 
VZ121 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สวุรรณภมิู) 20.20 – 21.40 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  

  



DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วดัพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร - อทุยาน
แห่งชาติออบหลวง - สวนสนบอ่แก้ว - วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง - วดัจองค า       

                                                                                                                                                   (B/L/D) 
04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 

(VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ100 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

07.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
08.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตัง้อยู่ถนน
เชยีงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ประมาณ 
58 กิโลเมตร วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 
บรเิวณทีต่ ัง้ เป็นเนินดนิสูง ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีว่า ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานว่า 
เป็นวดัที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลกัษณะทางศิลปกรรมของสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวดั 
ปรากฏเป็นลกัษณะของศิลปกรรม ในสมยัหลงั พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟูเมอืง

เชยีงใหม ่

ออกเดนิทางสู่  อทุยานแห่งชาติออบหลวง เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งหนึ่งในพื้นทีอ่ําเภอจอมทอง อําเภอฮอด 
และอําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้อยู่ห่างจากตัวจงัหวดัเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ราว 100 



กโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ที ่553 ตารางกโิลเมตร (345,625 ไร่) พื้นทีส่่วนใหญ่ของอุทยานเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น
และสูงชนั มอีาณาเขตตดิต่อกบัอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ แหล่งน้ําหลกัคอืลําน้ําแม่แจ่ม ซึง่มลีกัษณะเป็น

เกาะแก่งเมื่อไหลผ่านหุบเขา ในอุทยานมป่ีาไม้อุดมสมบูรณ์ จําแนกได้หลายประเภท สามารถพบสตัว์ป่าได้
หลายชนิด เช่น เลยีงผา เสอื หม ีเป็นต้น นอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาตยิงัมน้ํีาพุรอ้น น้ําตก ถํ้า และแหล่ง
โบราณคดยีคุก่อนประวตัศิาสตร ์

นําท่านออกเดนิทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ตัง้อยูใ่นอําเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ หากผ่านไปยงัถนนสายฮอด-แม่สะ
เรยีง เชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จกั  เป็นจุดแวะหลกัที่ต้องก้าวจากรถเพื่อแวะพกัจากอาการมนึโค้ง ผ่อนคลาย
ถ่ายภาพตวัเองกบัป่าสนทีเ่รยีงราย เป็นทวิแถวทอดยาวสุด สวนสนบ่อแก้ว เ ป็นพืน้ทีท่ดลองปลูกสนภูเขาชนิด
ต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นําพนัธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟรกิาใต้ และไต้หวนั เพื่ อ
ทดลองหาพนัธุท์ีเ่หมาะสมมาเป็นไมเ้บกินํา เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ต้นสนทีนํ่ามาปลูก
มอีายุกว่า 40 ปี เพราะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 มจีํานวนหลายพนัต้น เรยีงรายเป็นระเบยีบบนลานโล่ง
เตียน ด้านหน้า ทัง้นี้ สวนสน ยงัเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสํารวจวัตถุดบิเพื่อทําเยื่อกระดาษและเป็นแปลง
ทดลองปลูกพชืจํานวนสนสามใบ และยคูาลปิตสั ในเนื้อทีท่ ัง้หมด 2 ,072 ไร่ มสีภาพอากาศชื้นและเยน็ตลอดปี 
เมื่อเดินทางผ่านมายังเส้นทางนี้  จะสังเกตเห็นต้นสนเป็น จํานวนมาก แต่ที่โดดเด่นและเป็นที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวก็คงจะเป็นแนวสนหน้าถนนทางเขา้ฝัง่ซ้ายมอื ที่มกีารปลูกเรยีงไวเ้ป็นแนว อย่างสวยงามทัง้สอง
ขา้งทาง ไดร้บัฉายาว่า กาะนามเิมอืงไทย ไม่ต้องไปไกลถงึเกาหล ีภายในสวนมถีนนทอดผ่านนําเขา้สู่ดงสนสูง



ใหญ่ มแีสงแดดอ่อนๆในช่วงเชา้ และเยน็ เกดิเป็นภาพสุดโรแมนตกิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาช้า
นาน ตัง้อยู่บนดอยกองม ูทางทศิตะวนัตกของ ตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนเพยีง 3 ก.ม.เดนิทางโดยแยกจากทางหลวง
สาย 108 ตรงบรเิวณ อนุสาวรยีพ์ระยาสงิหนาทราชาขึน้ไปทางซา้ยมอื เป็นทางลาดยางขึน้ภูเขาไปอกีประมาณ 
1.5 กโิลเมตร ก็จะถงึบรเิวณวดัพระธาตุดอยกองมเูดมิมชีื่อเรยีกว่า วดัปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดยีท์ี่
สวยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลา
นะ เถระ ซึง่นํามา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสงิหนาทราชา 
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัวเมอืง

แมฮ่่องสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 
นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสหิงิคจ์าํลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้
องค์ มสีิง่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลกัด้วยไมเ้ป็นรูปคนและสตัว์เกี่ยวกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมอื
แกะสลกัของช่างชาวพม่า ซึ่งนํามาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจติรกรรม ยงัมภีาพวาดบน
แผ่นกระจก เรื่องพระเวสสนัดรชาดกและภาพประวตัเิจา้ชายสทิธตัถะ ตลอดจนภาพแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติความ
เป็นอยู่ของคนสมยันัน้หลายภาพ มคีําบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมบีนัทกึบอกไว้ว่าเป็นฝีมอืของช่าง
ไทยใหญ่จากมณัฑะเลย์ จากนัน้นําท่านไปยงั วดัจองค า หรอื พระอารามหลวงวดัจองคํา ตัง้อยู่ขา้งกบัวดัจอง
กลาง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้งตามแบบอย่างศลิปไทย
ใหญ สิง่ทีโ่ดดเด่นหลงัคาทรงประสาท 9 ชัน้ และมศีาสนสถานทีส่ําคญัคอื วหิารหลวงพ่อโต ซึง่เป็นพระพุทธรปู 
องคใ์หญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวหิารเป็นที่ประดษิฐาน ของหลวงพ่อโต 
ซึ่งเป็นพระประธาน มขีนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมอืชาวพม่า และมี
พระพุทธรปู ขนาดใหญ่ซึง่จาํลองมาจากพระศรศีากยมุนีทีว่หิารวดัสุทศัน์ เหตุทีเ่รียกชื่อวดัจองคํา เนื่องจาก เสา
วดัประดบั ดว้ยทองคาํเปลว 

 



คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  หรือท่ีพกัเทียบเท่า 

DAY2 สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - บ้านรกัไทย - บ้านจ่าโบ่ - จดุชมวิวดอยก่ิวลม - หมู่บ้านสนัติชล - 
วดัน ้าฮ ู- ถนนคนเดินปาย              (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านสู่ สะพานซูตองเป้ ตัง้อยู่ทีบ่า้นกุงไมส้กั อําเภอเมอืงฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 8 
กโิลเมตร มคีวามกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไมซ้ึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมอกีแห่งหนึ่ง  ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธษิฐานสําเรจ็ หรอืบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสําเรจ็  
ซึ่งมคีวามเชื่อกนัว่า หากได้มายนือยู่กลางสะพานแล้วอธษิฐานขอความ ความสําเรจ็ใดๆ ก็จะพบกบัความ
สมหวงั นบัว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วม
ใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กัทีต่่างกช็่วยกนัลงแรงสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว ไปบนทีน่าของ
เจา้ของที่อุทศิผนืนาถวาย  โดยสรา้งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไมส้กั ขา้มผ่านทุ่งนา 



และแมน้ํ่าสายเลก็ๆ เพื่อใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยูอ่กีฝัง่ไดใ้ชส้ญัจรไปมาระหว่างหมู่บา้นสะดวก  

ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรอื โครงการพระราชดํารปิางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชดําร ิิิของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัที่ทรงเหน็ว่าพืน้ที่บรเิวณนี้เป็นพื้นที่อนัตราย อยู่ตดิแนวชายแดนพม่า  มลีกัษณะ
เป็นพื้นทีเ่ป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง รมิอ่างเก็บน้ําเป็นทวิสนทีป่ลูกเรยีงรายกนั ภาพอนัสวยงาม
ของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กบับรรยากาศอนัหนาวเหน็บในยามเช้า ทําให้ ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้ร ับขนานนามว่าเป็น 

"สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเมอืงไทย" (ไมร่วมค่าบรกิารล่องแพชมบรรยากาศ) 

นําท่านออกเดินทางสู่ บ้านรกัไทย ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็น
หมูบ่า้นชาวจนียนูนานอดตี ทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” บา้นรกัไทยอยู่สูงจากระดบัน้ําทะเล กว่า 
1,776 เมตร ทําให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิง่กบัการปลูกชาพนัธุ์ด ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศัน์ของ หมู่บ้านโอบ
ลอ้มไปดว้ยทวิเขา แมกไมท้ี ่อุดมสมบูรณ์ บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมัน่
โถว คล้ายกบัดอยแม่สลอง (กองพลเดยีวกนั) นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มดํ่ากบัการชมิชา และ 
ทานขาหมูหมัน่โถว บ้างก็หลกีหนี ความวุ่นวายมาหาความเงยีบสบาย ของบ้านรกัไทยแห่งนี้ บ้านรกัไทยยงัมี
กจิกรรมหลายอยา่งไวใ้หน้กัท่องเทีย่ว ไดส้นุกสนาน เช่น การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์น้อย พาเขา้ไป
ชม "คุกดิน" และการขี่ม้าพาข้ามแดนไป ฝัง่พม่า ที่บ้านรกัไทยยงัมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ํา (บ้านดิน) ไว้บรกิาร
นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งกบัสมัผสักบั ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 

นําท่านออกเดนิทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตัง้อยูไ่มไ่กลจากแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติอย่างปาย ใชเ้วลาเดนิทางจาก
ปายประมาณ 1 ชัว่โมงกว่า การเดนิทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนัน้ขบัตรงไปอกี 12 กโิลเมตร เจอแยก



บา้นแมร่ะนาเขา้ไปยงัหมูบ่า้นขบัรถตรงไปอกี 4 กโิลเมตร เสน้ทางทาํใหมร่าดยางตลอดทาง สําหรบัใครทีไ่ม่มรีถ
ส่วนตวักต็้องอาศยันัง่ รถตู้ปาย -เมอืงแม่ฮ่องสอน หรอืนัง่รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเขา้หลงัจากนัน้อาจ
โบกรถหรอืนัดแนะกบัรถในหมู่บา้นใหม้ารบั เมื่อมาถงึหมู่บา้นเรากจ็ะไดเ้จอกบัรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาซึง่เป็นรา้น

ขึน้ชื่อของที่นี่ เพราะนอกจากจะมก๋ีวยเตีย๋วแสนอร่อยในราคาหลกัสบิให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเหน็ว่า
ตัง้อยูใ่นมมุทีเ่หมาะเจาะมองเหน็ภเูขาทีส่วยงามสลบัซบัซอ้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านออกเดนิทางสู่ จดุชมวิวดอยก่ิวลม เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้ และ ทะเลหมอก ในช่วงหน้าหนาว เป็น
จุดที่สวยงามและมชีื่อเสยีงมาก พื้นที่ครอบคลุมอําเภอแม่แตง อยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดงั แม่ฮ่องสอน 
อําเภอปาย และจงัหวดัเชยีงใหม ่รวมเน้ือทีไ่ด ้ประมาณ 179.5 ตร.กม หรอื 112,187.5 ไร่ ลกัษณะเป็นเทอืกเขา

สลบัซบัซอ้น 

นําท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านสนัติชล ตัง้อยู่ในตําบลเวยีงใต้ อําเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตวั
อําเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชุมชนท่องเทีย่วทีนํ่าเสนอเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของชาวจนียนูนานอนัเป็นรากฐานของ 
ชุมชนมาเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่ว และยงัใชก้จิกรรมท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืของการพฒันาชุมชน ไปพรอ้มกนั
ทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมจนียนูนาน การพฒันาอาชพี ทีส่่งเสรมิชวีติความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน 

 



 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัน ้าฮู เป็นวดัที่เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมอืง ซึ่ง
เป็นพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์าํดว้ยโลหะทองสมัฤทธิ ์พระพุทธรปูองคน้ี์ พระเศยีรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมน้ํีา
ขงัอยู่ เป็นพระพุทธรปูสงิหส์าม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 มพีระธุดงคจ์ากจงัหวดัเชยีงใหม่มานมสัการ 
และสงสยัว่าขา้งใน พระจะมน้ํีา จงึเปิด ดูพบว่ามน้ํีาจรงิๆ ข่าวนี้แพร่ออกไปกม็ผีูค้นหลงัไหลมาขอน้ําไปสกัการะ
พอน้ําในพระเศยีรหมดกจ็ะมไีหลออกมาอกี ในลกัษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลัง่ไหลมาขอน้ํามนต์ไป
สกัการะอยูเ่นืองๆ วดัน้ําฮูแห่งนี้ม ีพระเกษาของสมเดจ็พระพีน่างสุพรรณกลัยาซึง่ดา้น หลงัวหิารหรอืโบสถ์ของ
วดัน้ําฮเูหน็พระเจดยีส์ทีองอยูเ่รยีกว่า เจดยีอ์ฐัพิระสุพรรณกลัยาและมองออกไปขา้งกนันัน้กม็ศีาลาประดษิฐานที่

มรีปูพระพีน่างอยู ่พระเจดยีน์ี้ไมม่บีนัทกึ ประวตักิารสรา้งอยา่งชดัเจน 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดนิตอนเยน็ในตวั อ.ปาย ที่ไดร้บัความนิยมเป็น
อยา่งมาก เป็นถนนสาํคญัของอําเภอปายทีส่ามารถเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ไดอ้กีหลายแห่ง เริม่ต้น
จากชาวเขาและชาวบ้านในอําเภอปายนําสนิค้าพื้นเมอืง ของที่ระลกึมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาต ิจากแผง
สนิคา้เลก็ๆ ต่อมาเริม่มพี่อคา้แมค่า้เขา้มาจบัจองพืน้ทีก่ารขายกนัมากขึน้ จนทําใหเ้กดิเป็นถนนคนเดนิปาย และ
ทางการอําเภอปายจงึรว่มมอืปิดถนนชยัสงครามเริม่จากทีว่่าการอําเภอปายจนถงึลําน้ําปายมกีารปิดจราจรทําให้
สองขา้งทาง เต็มไปด้วยรา้นค้ามากมาย ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกชมเลอืกซื้อสนิค้าเป็นของฝากของที่
ระลกึ ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผา้ รปูภาพ โปสการด์ ตลอดจนถงึรา้นอาหารและแหล่งบนัเทงิต่าง ๆ ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้
ไดต้ามอธัยาศยั 



คํ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

DAY3  จดุชมวิวหยนุไหล  –  วดัพระธาตแุม่เยน็  –  ปายแคนยอน  –  สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  
–  I LOVE FLOWER FARM                      (B/L/-) 

05.30 นําทุกท่านออกเดนิทางสู่ จดุชมวิวหยนุไหล ห่างจากหมู่บา้นสนัตชิล ประมาณ  1.6  กโิลเมตร เป็นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามของอําเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่ว สามารถมองเหน็ทะเลหมอก
ทีถู่กรายลอ้มไปดว้ยทวิเขาน้อยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถู่กปกคลุมดว้ยสายหมอก   คําว่า
หยุนไหล เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ แหล่งทีเ่มฆไหลมารวมกนั ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมาจาก
เมอืงจนี แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกนั จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทัง้ฤดูฝนและฤดู
หนาว  บรเิวณจุดชมววิไดจ้ดัทําเป็นระเบยีงชมววิและจุดถ่ายภาพน่ารกัๆ หลายจุด ทัง้ระเบยีงชมววิ จุดคล้อง

กุญแจคู่รกั  ป้ายรอ้ยทีบ่อกรกั  และศาลาสาํหรบันัง่ชมววิ 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุแม่เยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมา
นาน บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มจีุดเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดช้ดัจากตวั อ.
ปาย โดยประวตัขิองวดัพระธาตุแมเ่ยน็ไมม่ปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด ดา้นหลงัโบสถ์เป็นทีต่ ัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอื
ทีเ่รยีกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแมเ่ยน็” เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบ
เจดยีพ์ม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของตวั
เมอืงปาย – แมน้ํ่าปาย 



 

ออกเดนิทางสู่ ปายแคนยอน หรอือกีชื่อหนึ่งคอื กองแลน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดย
เกิดจากการทรุดตัวของดนิบนภูเขาสูง ที่ถูกกดัเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกนัเป็นบรเิวณกว้าง มี
ลกัษณะคล้ายแพะเมอืงผขีองจงัหวดัแพร่ แล้วยงัเป็นจุดชมววิทวิทศัน์ที่สวยงามของเมอืงปาย และที่นี่ใช้เป็น
สถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่งปายอนิเลฟิอกีดว้ย 

 

นําท่านออกเดนิทางสู่ สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้
สู่ตวัเมอืงปาย สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสู่อําเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้
ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ําปายและลําเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยงัประเทศพม่า 
หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุตลิง อําเภอปายจงึกลบัคนืสู่ความสงบสุขอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลอืไว้เพยีงแต่
สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไม้
นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรฐัมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจงัหวดัเชียงใหม ่  
สะพานประวตัศิาสตรย์งัคงไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วที่มาเยอืนอําเภอปายอยู่เป็นประจาํ เพราะถอืเป็น

อกีหนึ่ง แลนดม์ารค์ของปายทีไ่มค่วรพลาดตอ้งแวะมาเดนิเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   



เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 นําท่านออกเดนิทางสู่  I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไมท้ีฮ่อตฮติทีสุ่ดในตอนน้ี สวนดอกไมข้นาด 8 ไร ่
สะพรัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทัง้ดอกคตัเตอรส์ขีาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส และดอก

มารก์าเรต็ สมีว่งอ่อนทีถ่่ายรปูมมุไหนกอ็อกมาสวย พิเศษ!! WELCOME SET 1 ชุด  
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพมหานคร 

20.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เท่ียวบินท่ี 

FD4117 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
06 - 08 มกราคม 2564 8,999 2,000 
10 – 12 มกราคม 2564 8,999 2,000 
13 – 15 มกราคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มกราคม 2564 9,999 2,000 
20 – 22 มกราคม 2564 8,999 2,000 
22 – 24 มกราคม 2564 9,999 2,000 
24 – 26 มกราคม 2564 8,999 2,000 



26 – 28 มกราคม 2564 8,999 2,000 
01 – 03 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
03 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 2,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
21 – 23 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
24 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 

08 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 
18 – 20 เมษายน 2564 8,999 2,000 

21 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 
24 – 26 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 
27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  



- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน้ําดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจาํท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิมดัจาํใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ําการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม ่



นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จาํนวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อทาํการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ



ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดทําการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็น
จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


