
VZ100 BKK(สุุวรรณภููมิิ) - CNX(เชีียงใหมิ่) 06.10 – 07.30

VZ121 CNX(เชีียงใหมิ่)- BKK(สุุวรรณภููมิิ) 20.20 – 21.40

บิินด้้วยสุายการบิินไทยเวียด้เจ็็ท THAI VIET JET (VZ): ขึ้้�นเคร่�องท่�ท่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ (BKK)

**ไมิ่รวมินำ�าหนักกระเป๋๋าสุำาหรับิโหลด้ใต้้ท้องเคร่�อง และถืือขึ้้�นเคร่�องบิินได้้นำ�าหนักไมิ่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจ็จ็ะมิ่การเป๋ล่�ยนแป๋ลงไฟล์ทขึ้้�นอยู่กับิสุายการบิิน** 



DAY 1 กรุงเทพฯ (สุุวรรณภููมิิ)  – ท่าอากาศยานเชีียงใหมิ่ - วัด้พระธาตุ้ศรีจ็อมิทอง
วรวิหาร - อุทยานแห่งชีาต้ิออบิหลวง - สุวนสุนบิ่อแก้ว - วัด้พระธาตุ้ด้อยกองมิู 
- วัด้จ็องกลาง - วัด้จ็องคำา     
คณะพร้้อมกััน ณ ท่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ ชีั�น 4 เคาน์เต้อร์สุายการบิินไทยเวียด้เจ็็ท THAI VIET 
JET (VZ) โดยมีเจ้้าหน้าที่ี�ของบร้ิษััที่ฯคอยให้กัาร้ต้้อนร้ับ อำานวยความิสุะด้วกในการลงทะเบิ่ยนเพื�อรับิ
หน้ากากอนามิัย และมิัคคุเทศก์ให้คำาแนะนำามิาต้รการการป๋้องกัน COVID-19 ก่อนออกเด้ินทาง
*กัรุ้ณาเผื่่�อเวลาในกัาร้เดินที่างมายังสนามบิน เน่�องจ้ากัต้้องใช้้เวลาในกัาร้เช้็คอิน สายกัาร้บินจ้ะปิิดให้
ที่ำากัาร้เช้็คอินกั่อนเวลาบินปิร้ะมาณ 1 ช้ั�วโมง*

ออกัเดินที่างส่่ ท่าอากาศยานเชีียงใหมิ่ จ็ังหวัด้ชีียงใหมิ ่โดยสายกัาร้บินไที่ยเวียดเจ้็ที่ THAI VIET JET 
(VZ) เท่�ยวบิินท่� VZ100 ใชี้เวลาเด้ินทางป๋ระมิาณ 1 ชีั�วโมิง 20 นาท่ 
**ขึ้อสุงวนสุิทธิ�ในการเป๋ล่�ยนแป๋ลงไฟล์ทบิินและสุายการบิิน**
**อาจ็จ็ะมิ่การเป๋ล่�ยนแป๋ลงไฟล์ทขึ้้�นอยู่กับิสุายการบิิน**
**ไมิ่รวมินำ�าหนักกระเป๋๋าสุำาหรับิโหลด้ใต้้ท้องเคร่�อง ท่านสุามิารถืซื้่�อนำ�าหนักกระเป๋๋าหร่ออัพท่�นั�งได้้
ก่อนเด้ินทาง 72 ชีั�วโมิง (มิ่ค่าใชี้จ็่าย) แต้่สุามิารถืถืือขึ้้�นเคร่�องบิินได้้นำ�าหนักไมิ่เกิน 7 กิโลกรัมิ**

เดินที่างถึึง ท่าอากาศยานเชีียงใหมิ่ จ็ังหวัด้เชีียงใหมิ่

เต้ร้ียมต้ัวออกัเดินที่าง โดยจ้ะมีร้ถึต้่้ VIP คันละ 8-9 ที่ี�นั�ง คอยให้บร้ิกัาร้อย่่ในสนามบิน
--------------------  หลังจ็ากทุกท่านรับิสุัมิภูาระ และทำาธุระสุ่วนต้ัวเรียบิร้อยแล้ว -------------------

รับิป๋ระทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมินู โจ็๊ก หร่อ เซื้ต้อาหารเชี้า

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ วัด้พระธาตุ้ศรีจ็อมิทองวรวิหาร เด้ิมิชี่�อ วัด้พระธาตุ้เจ็้าศรีจ็อมิทอง ต้ั�งอย่่
ถึนนเช้ียงใหม่-ฮอด หม่่ 2 ต้ำาบลบ้านหลวง อำาเภอจ้อมที่อง จ้ังหวัดเช้ียงใหม่ ห่างจ้ากัต้ัวจ้ังหวัด
เช้ียงใหม่ปิร้ะมาณ 58 กัิโลเมต้ร้ วัดพร้ะธาตุ้ศร้ีจ้อมที่องวร้วิหาร้ เปิ็น พร้ะอาร้ามหลวงช้ั�นต้ร้ี ช้นิด
วร้วิหาร้ ต้ั�งแต้่ปิี พ.ศ. 2506 บร้ิเวณที่ี�ต้ั�ง เปิ็นเนินดินส่ง ปิร้ะมาณ 10 เมต้ร้ เร้ียกักัันมาต้ั�งแต้่อดีต้ว่า 
ดอยจ้อมที่อง ต้ามปิร้ะวัต้ิสันนิษัฐานว่า เปิ็นวัดที่ี�สร้้างข้�นในร้าว พุที่ธศต้วร้ร้ษัที่ี� 20 แต้่จ้ากัลักัษัณะที่าง
ศิลปิกัร้ร้มของสิ�งกั่อสร้้างต้่าง ๆ ภายในวัด ปิร้ากัฏเปิ็นลักัษัณะของศิลปิกัร้ร้ม ในสมัยหลัง พุที่ธ
ศต้วร้ร้ษัที่ี� 24 ซึ่ึ�งเปิ็นห้วงร้ะยะเวลาของยุคฟื้้�นฟื้่เม่องเช้ียงใหม่
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ออกัเดินที่างส่่  อุทยานแห่งชีาต้ิออบิหลวง เปิ็นอุที่ยานแห่งช้าต้ิแห่งหนึ�งในพ่�นที่ี�อำาเภอจ้อมที่อง อำาเภอ
ฮอด และอำาเภอแม่แจ้่ม จ้ังหวัดเช้ียงใหม่ ต้ั�งอย่่ห่างจ้ากัต้ัวจ้ังหวัดเช้ียงใหม่ไปิที่างที่ิศต้ะวันต้กัเฉีียงใต้้ร้าว 
100 กัิโลเมต้ร้ คร้อบคลุมพ่�นที่ี� 553 ต้าร้างกัิโลเมต้ร้ (345,625 ไร้่) พ่�นที่ี�ส่วนใหญ่่ของอุที่ยานเปิ็นภ่เขา
สลับซึ่ับซึ่้อนและส่งช้ัน มีอาณาเขต้ต้ิดต้่อกัับอุที่ยานแห่งช้าต้ิดอยอินที่นนที่์ แหล่งนำ�าหลักัค่อลำานำ�าแม่แจ้่ม 
ซึ่ึ�งมีลักัษัณะเปิ็นเกัาะแกั่งเม่�อไหลผื่่านหุบเขา ในอุที่ยานมีปิ่าไม้อุดมสมบ่ร้ณ์ จ้ำาแนกัได้หลายปิร้ะเภที่ 
สามาร้ถึพบสัต้ว์ปิ่าได้

หลายช้นิด เช้่น เลียงผื่า เส่อ หมี เปิ็นต้้น นอกัจ้ากันี�ภายในอุที่ยานแห่งช้าต้ิยังมีนำ�าพุร้้อน นำ�าต้กั ถึำ�า และ
แหล่งโบร้าณคดียุคกั่อนปิร้ะวัต้ิศาสต้ร้์
นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ สุวนสุนบิ่อแก้ว ต้ั�งอยู่ในอำาเภูอฮอด้ จ็ังหวัด้เชีียงใหมิ ่หากัผื่่านไปิยังถึนนสาย
ฮอด-แม่สะเร้ียง เช้่�อว่าน้อยคนที่ี�จ้ะไม่ร้่้จ้ักั  เปิ็นจุ้ดแวะหลักัที่ี�ต้้องกั้าวจ้ากัร้ถึเพ่�อแวะพักัจ้ากัอากัาร้มึน
โค้ง ผื่่อนคลายถึ่ายภาพต้ัวเองกัับปิ่าสนที่ี�เร้ียงร้าย เปิ็นที่ิวแถึวที่อดยาวสุด สวนสนบ่อแกั้ว เ ปิ็นพ่�นที่ี�
ที่ดลองปิล่กัสนภ่เขาช้นิดต้่าง ๆ ที่ี�กัร้มอุที่ยานแห่งช้าต้ิฯ นำาพันธุ์มาจ้ากัต้่างปิร้ะเที่ศ เช้่น ออสเต้ร้เลีย 
แอฟื้ร้ิกัาใต้้ และไต้้หวัน เพ่�อที่ดลองหาพันธุ์ที่ี�เหมาะสมมาเปิ็นไม้เบิกันำา เพ่�อปิล่กับนปิ่าเส่�อมโที่ร้มบนดอย
ที่างภาคเหน่อ ต้้นสนที่ี�นำามาปิล่กัมีอายุกัว่า 40 ปิี เพร้าะปิล่กัในช้่วงปิี พ.ศ.2509-2510 มีจ้ำานวนหลาย
พันต้้น เร้ียงร้ายเปิ็นร้ะเบียบบนลานโล่งเต้ียน ด้านหน้า ที่ั�งนี� สวนสน ยังเปิ็นส่วนหนึ�งของโคร้งกัาร้สำาร้วจ้
วัต้ถึุดิบเพ่�อที่ำาเย่�อกัร้ะดาษัและเปิ็นแปิลงที่ดลองปิล่กัพ่ช้จ้ำานวนสนสามใบ และย่คาลิปิต้ัส ในเน่�อที่ี�ที่ั�งหมด 
2,072 ไร้่ มีสภาพอากัาศช้่�นและเย็นต้ลอดปิี เม่�อเดินที่างผื่่านมายังเส้นที่างนี� จ้ะสังเกัต้เห็นต้้นสนเปิ็น 
จ้ำานวนมากั แต้่ที่ี�โดดเด่นและเปิ็นที่ี�ดึงด่ดใจ้นักัที่่องเที่ี�ยวกั็คงจ้ะเปิ็นแนวสนหน้าถึนนที่างเข้าฝั่่�งซึ่้ายม่อ ที่ี�มี
กัาร้ปิล่กัเร้ียงไว้เปิ็นแนว อย่างสวยงามที่ั�งสองข้างที่าง ได้ร้ับฉีายา



ว่า กัาะนามิเม่องไที่ย ไม่ต้้องไปิไกัลถึึงเกัาหลี ภายในสวนมีถึนนที่อดผื่่านนำาเข้าส่่ดงสนส่งใหญ่่ มีแสงแดด
อ่อนๆในช้่วงเช้้า และเย็น เกัิดเปิ็นภาพสุดโร้แมนต้ิกั

รับิป๋ระทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำาที่่านออกัเดินที่างส่ ่วัด้พระธาตุ้ด้อยกองมิู เปิ็นวัดศักัดิ�สิที่ธิ�ค่่บ้านค่่เม่องของช้าวจ้ังหวัดแม่ฮ่องสอน
มาช้้านาน ต้ั�งอย่่บนดอยกัองม่ ที่างที่ิศต้ะวันต้กัของ ต้ัวเม่องแม่ฮ่องสอนเพียง 3 กั.ม.เดินที่างโดยแยกั
จ้ากัที่างหลวงสาย 108 ต้ร้งบร้ิเวณ อนุสาวร้ีย์พร้ะยาสิงหนาที่ร้าช้าข้�นไปิที่างซึ่้ายม่อ เปิ็นที่างลาดยาง
ข้�นภ่เขาไปิอีกัปิร้ะมาณ 1.5 กัิโลเมต้ร้ กั็จ้ะถึึงบร้ิเวณวัดพร้ะธาตุ้ดอยกัองม่เดิมมีช้่�อเร้ียกัว่า วัดปิลาย
ดอยปิร้ะกัอบ ด้วยพร้ะธาตุ้เจ้ดีย์ที่ี�สวยงาม 2 องค์ พร้ะเจ้ดีย์องค์ใหญ่่สร้้างโดย จ้องต้่องส่่ เม่�อ พ.ศ. 
2403 เปิ็นที่ี�บร้ร้จุ้พร้ะธาตุ้ของ พร้ะโมคคัลลานะ เถึร้ะ ซึ่ึ�งนำามา จ้ากัปิร้ะเที่ศพม่า ส่วนพร้ะธาตุ้เจ้ดีย์องค์
เล็กัสร้้างเม่�อ พ.ศ. 2417 โดย พร้ะยาสิงหนาที่ร้าช้า เจ้้าเม่องแม่ฮ่องสอน คนแร้กั จ้ากัวัดพร้ะธาตุ้ ดอย
กัองม่นี�สามาร้ถึมองเห็นภ่มิปิร้ะเที่ศและสภาพต้ัวเม่องแม่ฮ่องสอนได้อย่างช้ัดเจ้น

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ วัด้จ็องกลาง ภายในวิหาร้มีแที่่นบ่ช้าต้ั�งพร้ะพุที่ธสิหิงค์จ้ำาลอง ปิิดที่องเหล่อง
อร้่ามไปิที่ั�งองค์ มีสิ�งที่ี�น่าสนใจ้อ่�นๆ อีกั เช้่น ตุ้�กัต้าแกัะสลักัด้วยไม้เปิ็นร้่ปิคนและสัต้ว์เกัี�ยวกัับพร้ะ
เวสสันดร้ช้าดกั ฝั่ีม่อแกัะสลักัของช้่างช้าวพม่า ซึ่ึ�งนำามาจ้ากัพม่าต้ั�งแต้่ พ.ศ. 2400 นอกัจ้ากันี�ที่างด้าน
จ้ิต้ร้กัร้ร้ม ยังมีภาพวาดบนแผื่่นกัร้ะจ้กั เร้่�องพร้ะเวสสันดร้ช้าดกัและภาพปิร้ะวัต้ิเจ้้าช้ายสิที่ธัต้ถึะ ต้ลอด
จ้นภาพแสดงให้เห็นถึึงช้ีวิต้ความเปิ็นอย่่ของคนสมัยนั�นหลายภาพ มีคำาบร้ร้ยายใต้้ภาพเปิ็นภาษัาพม่า และ
มีบันที่ึกับอกัไว้ว่าเปิ็นฝั่ีม่อของช้่างไที่ยใหญ่่จ้ากัมัณฑะเลย์ จ้ากันั�นนำาที่่านไปิยัง วัดจ้องคำา หร้่อ พร้ะ
อาร้ามหลวงวัดจ้องคำา ต้ั�งอย่่ข้างกัับวัดจ้องกัลาง สร้้างข้�นเม่�อปิี พ.ศ. 2340 เปิ็นวัดแห่งแร้กัของจ้.
แม่ฮ่องสอน เปิ็นวัดเกั่าแกั่ที่ี�สร้้างต้ามแบบอย่างศิลปิไที่ยใหญ่ สิ�งที่ี�โดดเด่นหลังคาที่ร้งปิร้ะสาที่ 9 ช้ั�น และ
มีศาสนสถึานที่ี�สำาคัญ่ค่อ วิหาร้หลวงพ่อโต้ ซึ่ึ�งเปิ็นพร้ะพุที่ธร้่ปิ องค์ใหญ่่ที่ี�สุดของแม่ฮ่องสอน สร้้างเม่�อ 
พ.ศ.2477 โดยช้่างช้าวพม่าในวิหาร้เปิ็นที่ี�ปิร้ะดิษัฐาน ของหลวงพ่อโต้ ซึ่ึ�งเปิ็นพร้ะปิร้ะธาน มีขนาดหน้าต้ักั
กัว้าง 4.85 เมต้ร้ สร้้างเม่�อ พ.ศ. 2469 โดยช้่างฝั่ีม่อช้าวพม่า และมีพร้ะพุที่ธร้่ปิ ขนาดใหญ่่ซึ่ึ�งจ้ำาลองมา
จ้ากัพร้ะศร้ีศากัยมุนีที่ี�วิหาร้วัดสุที่ัศน์ เหตุ้ที่ี�เร้ียกัช้่�อวัดจ้องคำา เน่�องจ้ากั เสาวัดปิร้ะดับ ด้วยที่องคำา
เปิลว

เท่�ยง



รับิป๋ระทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำาทุกท่านเขึ้้าสุู่ท่�พัก  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  หร่อท่�พักเท่ยบิเท่า

คำ�า

DAY 2 สุะพานซืู้ต้องเป๋้ - ป๋างอุ�ง - บิ้านรักไทย - บิ้านจ็่าโบิ่ - จ็ุด้ชีมิวิวด้อยกิ�วลมิ - หมิู่บิ้าน
สุันต้ิชีล - วัด้นำ�าฮู - ถืนนคนเด้ินป๋าย
รับิป๋ระทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมิ 
นำาที่่านส่่ สุะพานซืู้ต้องเป๋ ้ต้ั�งอย่่ที่ี�บ้านกัุงไม้สักั อำาเภอเม่องฯ จ้ังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจ้ากัต้ัวเม่อง
ปิร้ะมาณ 8 กัิโลเมต้ร้ มีความกัว้าง 2 เมต้ร้ ยาวปิร้ะมาณ 500 เมต้ร้ เปิ็นสะพานไม้ซึ่ึ�งกัลายเปิ็นสถึานที่ี�
ที่่องเที่ี�ยวที่ี�เปิ็นที่ี�นิยมอีกัแห่งหนึ�ง  ซึ่่ต้องเปิ้ เปิ็นภาษัาไที่ใหญ่่แปิลว่า อธิษัฐานสำาเร้็จ้ หร้่อบางคนกั็บอกั
ว่าแปิลว่า ความสำาเร้็จ้  ซึ่ึ�งมีความเช้่�อกัันว่า หากัได้มาย่นอย่่กัลางสะพานแล้วอธิษัฐานขอความ ความ
สำาเร้็จ้ใดๆ กั็จ้ะพบกัับความสมหวัง นับว่าเปิ็นสะพานไม้ไผื่่ที่ี�ยาวที่ี�สุดในปิร้ะเที่ศไที่ย เปิ็นสะพานที่ี�เกัิดจ้ากั
ความศร้ัที่ธาและกัาร้ร้่วมแร้งร้่วมใจ้ของพร้ะภิกัษัุสงฆ์์และช้าวบ้านกัุงไม้สักัที่ี�ต้่างกั็ช้่วยกัันลงแร้งสานพ่�น
สะพานด้วยไม้ไผื่่ที่อดยาว ไปิบนที่ี�นาของเจ้้าของที่ี�อุที่ิศผื่่นนาถึวาย  โดยสร้้างเพ่�อเช้่�อมต้่อร้ะหว่างสวน
ธร้ร้มภ่สมะและหม่่บ้านกัุงไม้สักั ข้ามผื่่านทีุ่่งนา และแม่นำ�าสายเล็กัๆ เพ่�อให้พร้ะภิกัษัุสงฆ์์และช้าวบ้านที่ี�อย่่
อีกัฝั่่�งได้ใช้้สัญ่จ้ร้ไปิมาร้ะหว่างหม่่บ้านสะดวกั 

เชี้า



ออกัเดินที่างส่่ ป๋างอุ�ง หร่อ โครงการพระราชีด้ำาริป๋างต้อง 2 (ป๋างอุ�ง) เปิ็นโคร้งกัาร้ในพร้ะร้าช้ดำาร้ิ ิ
ของพร้ะบาที่สมเด็จ้พร้ะเจ้้าอย่่หัวที่ี�ที่ร้งเห็นว่าพ่�นที่ี�บร้ิเวณนี�เปิ็นพ่�นที่ี�อันต้ร้าย อย่่ต้ิดแนวช้ายแดนพม่า มี
ลักัษัณะเปิ็นพ่�นที่ี�เปิ็นอ่างเกั็บนำ�าขนาดใหญ่่บนยอดเขาส่ง ร้ิมอ่างเกั็บนำ�าเปิ็นที่ิวสนที่ี�ปิล่กัเร้ียงร้ายกััน ภาพ
อันสวยงามของไอหมอกัที่ี�ลอยเหน่อที่ะเลสาปิ กัับบร้ร้ยากัาศอันหนาวเหน็บในยามเช้้า ที่ำาให้ ปิางอุ�ง 
กัลายเปิ็นสถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวมาแร้ง ยอดฮิต้ สุดแสนโร้แมนต้ิกัต้ิดอันดับต้้นๆของแม่ฮ่องสอน จ้นได้ร้ับ
ขนานนามว่าเปิ็น “สวิต้เซึ่อร้์แลนด์แห่งเม่องไที่ย” (ไม่ร้วมค่าบร้ิกัาร้ล่องแพช้มบร้ร้ยากัาศ)

นำาที่่านออกัเดินที่างส่ ่บิ้านรักไทย ต้ั�งอยู่หมิู่ท่� 6 ต้ำาบิลหมิอกจ็ำาแป๋่ อำาเภูอเมิือง จ็ังหวัด้แมิ่ฮ่องสุอน 
เปิ็นหม่่บ้านช้าวจ้ีนย่นนานอดีต้ ที่หาร้จ้ีนคณะช้าต้ิ (กัองพล 93) “กั�กัมินต้ั�ง” บ้านร้ักัไที่ยอย่่ส่งจ้ากัร้ะดับ
นำ�าที่ะเล กัว่า 1,776 เมต้ร้ ที่ำาให้พ่�นที่ี� เหมาะสมอย่างยิ�งกัับกัาร้ปิล่กัช้าพันธุ์ดี และพ่ช้เม่องหนาว ที่ิวที่ัศน์
ของ หม่่บ้านโอบล้อมไปิด้วยที่ิวเขา แมกัไม้ที่ี� อุดมสมบ่ร้ณ์ บ้านร้ักัไที่ยเปิ็นแหล่งที่่องเที่ี�ยวที่ี�ข้�นช้่�อในเร้่�อง
ของช้าและขาหม่่หมั�นโถึว คล้ายกัับดอยแม่สลอง (กัองพลเดียวกััน) นักัที่่องเที่ี�ยวนิยมมาเที่ี�ยวที่ี�แห่งนี�
เพ่�อด่�มดำ�ากัับกัาร้ช้ิมช้า และ ที่านขาหม่หมั�นโถึว บ้างกั็หลีกัหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของ
บ้านร้ักัไที่ยแห่งนี� บ้านร้ักัไที่ยยังมีกัิจ้กัร้ร้มหลายอย่างไว้ให้นักัที่่องเที่ี�ยว ได้สนุกัสนาน เช้่น กัาร้เดินปิ่า
ศึกัษัาเส้นที่างโดยมัคคุเที่ศน์น้อย พาเข้าไปิช้ม “คุกัดิน” และกัาร้ขี�ม้าพาข้ามแดนไปิ ฝั่่�งพม่า ที่ี�บ้านร้ักัไที่ย
ยังมีเกัสถึ์เฮาส์ร้ิมนำ�า (บ้านดิน) ไว้บร้ิกัาร้นักัที่่องเที่ี�ยวที่ี�ต้้องกัับสัมผื่ัสกัับ ธร้ร้มช้าต้ิแบบใกัล้ช้ิด

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ ชีุมิชีนบิ้านจ็่าโบิ่  ต้ั�งอย่่ไม่ไกัลจ้ากัแหล่งที่่องเที่ี�ยวยอดฮิต้อย่างปิาย ใช้้เวลาเดิน
ที่างจ้ากัปิายปิร้ะมาณ 1 ช้ั�วโมงกัว่า กัาร้เดินที่างจ้ากัปิายไปิยัง อ.ปิางมะผื่้า จ้ากันั�นขับต้ร้งไปิอีกั 12 
กัิโลเมต้ร้ เจ้อแยกับ้านแม่ร้ะนาเข้าไปิยังหม่่บ้านขับร้ถึต้ร้งไปิอีกั 4 กัิโลเมต้ร้ เส้นที่างที่ำาใหม่ร้าดยางต้ลอด
ที่าง สำาหร้ับใคร้ที่ี�ไม่มีร้ถึส่วนต้ัวกั็ต้้องอาศัยนั�ง ร้ถึต้่้ปิาย -เม่องแม่ฮ่องสอน หร้่อนั�งร้ถึแดงโดยสาร้มา
ลงหน้าปิากัที่างเข้าหลังจ้ากันั�นอาจ้โบกัร้ถึหร้่อนัดแนะกัับร้ถึในหม่่บ้านให้มาร้ับ เม่�อมาถึึงหม่่บ้านเร้ากั็จ้ะได้
เจ้อกัับร้้านกั�วยเต้ี�ยวห้อยขาซึ่ึ�งเปิ็นร้้านข้�นช้่�อของที่ี�นี� เพร้าะนอกัจ้ากัจ้ะมีกั�วยเต้ี�ยวแสนอร้่อยในร้าคา
หลักัสิบให้ได้ที่านแล้ว มองไปิร้อบๆ จ้ะเห็นว่าต้ั�งอย่่ในมุมที่ี�เหมาะเจ้าะมองเห็นภ่เขาที่ี�สวยงามสลับซึ่ับซึ่้อน



รับิป๋ระทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ จ็ุด้ชีมิวิวด้อยกิ�วลมิ เปิ็นจุ้ดช้มพร้ะอาที่ิต้ย์ข้�น และ ที่ะเลหมอกั ในช้่วงหน้าหนาว 
เปิ็นจุ้ดที่ี�สวยงามและมีช้่�อเสียงมากั พ่�นที่ี�คร้อบคลุมอำาเภอแม่แต้ง อย่่ในอุที่ยานแห่งช้าต้ิห้วยนำ�าดัง 
แม่ฮ่องสอน อำาเภอปิาย และจ้ังหวัดเช้ียงใหม่ ร้วมเน่�อที่ี�ได้ ปิร้ะมาณ 179.5 ต้ร้.กัม หร้่อ 112,187.5 ไร้่ 
ลักัษัณะเปิ็นเที่่อกัเขาสลับซึ่ับซึ่้อน

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ หมิู่บิ้านสุันต้ิชีล ต้ั�งอยู่ในต้ำาบิลเวียงใต้้ อำาเภูอป๋าย จ็ังหวัด้แมิ่ฮ่องสุอน อย่่ห่าง
จ้ากัต้ัวอำาเภอปิาย 4.5 กั.ม. เปิ็นชุ้มช้นที่่องเที่ี�ยวที่ี�นำาเสนอเอกัลักัษัณ์ วัฒนธร้ร้มของช้าวจ้ีนย่นนานอัน
เปิ็นร้ากัฐานของ ชุ้มช้นมาเปิ็นจุ้ดดึงด่ดนักัที่่องเที่ี�ยว และยังใช้้กัิจ้กัร้ร้มที่่องเที่ี�ยวเปิ็นเคร้่�องม่อของกัาร้
พัฒนาชุ้มช้น ไปิพร้้อมกัันที่ั�งด้านกัาร้ฟื้้�นฟื้่อนุร้ักัษั์และส่บสานวัฒนธร้ร้มจ้ีนย่นนาน กัาร้พัฒนาอาช้ีพ ที่ี�
ส่งเสร้ิมช้ีวิต้ความเปิ็นอย่่ของคนในชุ้มช้น

เท่�ยง



นำาที่่านเดินที่างส่่ วัด้นำ�าฮู เปิ็นวัดที่ี�เกั่าแกั่ที่ี�สุดแห่งหนึ�งของเม่องปิายเปิ็นที่ี�ปิร้ะดิษัฐานของเจ้้าพ่ออุ่นเม่อง 
ซึ่ึ�งเปิ็นพร้ะพุที่ธร้่ปิศักัดิ�สิที่ธิ�ที่ำาด้วยโลหะที่องสัมฤที่ธิ� พร้ะพุที่ธร้่ปิองค์นี� พร้ะเศียร้กัลวง ส่วนบนเปิิดปิิดได้
และมีนำ�าขังอย่่ เปิ็นพร้ะพุที่ธร้่ปิสิงห์สาม อายุปิร้ะมาณ 500 ปิี เม่�อ พ.ศ. 2515 มีพร้ะธุดงค์จ้ากัจ้ังหวัด
เช้ียงใหม่มานมัสกัาร้ และสงสัยว่าข้างใน พร้ะจ้ะมีนำ�า จ้้งเปิิด ด่พบว่ามีนำ�าจ้ร้ิงๆ ข่าวนี�แพร้่ออกัไปิกั็มีผื่่้คน
หลังไหลมาขอนำ�าไปิสักักัาร้ะพอนำ�าในพร้ะเศียร้หมดกั็จ้ะมีไหลออกัมาอีกั ในลักัษัณะซึ่ึมออกัมาต้ลอดเวลา 
จ้้งมีผื่่้คนหลั�งไหลมาขอนำ�ามนต้์ไปิสักักัาร้ะอย่่เน่องๆ วัดนำ�าฮ่แห่งนี�มี พร้ะเกัษัาของสมเด็จ้พร้ะพี�นาง
สุพร้ร้ณกััลยาซึ่ึ�งด้าน หลังวิหาร้หร้่อโบสถึ์ของวัดนำ�าฮ่เห็นพร้ะเจ้ดีย์สีที่องอย่่เร้ียกัว่า เจ้ดีย์อัฐิพร้ะ
สุพร้ร้ณกััลยาและมองออกัไปิข้างกัันนั�นกั็มีศาลาปิร้ะดิษัฐานที่ี�มีร้่ปิพร้ะพี�นางอย่่ พร้ะเจ้ดีย์นี�ไม่มีบันที่ึกั 
ปิร้ะวัต้ิกัาร้สร้้างอย่างช้ัดเจ้น

จ้ากันั�นนำาที่่านออกัเดินที่างส่่ ถืนนคนเด้ินป๋าย เปิ็นถึนนคนเดินต้อนเย็นในต้ัว อ.ปิาย ที่ี�ได้ร้ับความนิยม
เปิ็นอย่างมากั เปิ็นถึนนสำาคัญ่ของอำาเภอปิายที่ี�สามาร้ถึเดินที่างไปิยังสถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวต้่างๆ ได้อีกัหลาย
แห่ง เร้ิ�มต้้นจ้ากัช้าวเขาและช้าวบ้านในอำาเภอปิายนำาสินค้าพ่�นเม่อง ของที่ี�ร้ะลึกัมาขายให้นักัที่่องเที่ี�ยวต้่าง
ช้าต้ิ จ้ากัแผื่งสินค้าเล็กัๆ ต้่อมาเร้ิ�มมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจ้ับจ้องพ่�นที่ี�กัาร้ขายกัันมากัข้�น จ้นที่ำาให้เกัิดเปิ็น
ถึนนคนเดินปิาย และที่างกัาร้อำาเภอปิายจ้้งร้่วมม่อปิิดถึนนช้ัยสงคร้ามเร้ิ�มจ้ากัที่ี�ว่ากัาร้อำาเภอปิายจ้นถึึง
ลำานำ�าปิายมีกัาร้ปิิดจ้ร้าจ้ร้ที่ำาให้สองข้างที่าง เต้็มไปิด้วยร้้านค้ามากัมาย ที่ำาให้นักัที่่องเที่ี�ยวสามาร้ถึเล่อกั
ช้มเล่อกัซึ่่�อสินค้าเปิ็นของฝั่ากัของที่ี�ร้ะลึกั ไม่ว่าจ้ะเปิ็น เส่�อผื่้า ร้่ปิภาพ โปิสกัาร้์ด ต้ลอดจ้นถึึงร้้านอาหาร้
และแหล่งบันเที่ิงต้่าง ๆ ให้ทีุ่กัที่่านเล่อกัซึ่่�อได้ต้ามอัธยาศัย 

รับิป๋ระทานอาหารคำ�า ต้ามิอัธยาศัย 

นำาทุกท่านเขึ้้าสุู่ท่�พัก DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หร่อเท่ยบิเท่า

คำ�า

DAY 3 จ็ุด้ชีมิวิวหยุนไหล  –  วัด้พระธาตุ้แมิ่เย็น  –  ป๋ายแคนยอน  –  สุะพานป๋ระวัต้ิศาสุต้ร์
ท่าป๋าย  –  I LOVE FLOWER FARM   
นำาทีุ่กัที่่านออกัเดินที่างส่่ จ็ุด้ชีมิวิวหยุนไหล ห่างจ้ากัหม่่บ้านสันต้ิช้ล ปิร้ะมาณ  1.6  กัิโลเมต้ร้ เปิ็นจุ้ดช้ม
ที่ะเลหมอกัและพร้ะอาที่ิต้ย์ข้�นที่ี�สวยงามของอำาเภอปิาย ซึ่ึ�งเปิ็นที่ี�นิยมของนักัที่่องเที่ี�ยว สามาร้ถึมองเห็น
ที่ะเลหมอกัที่ี�ถึ่กัร้ายล้อมไปิด้วยที่ิวเขาน้อยใหญ่่ และที่ัศนียภาพบ้านเร้่อนของเม่องปิายที่ี�ถึ่กัปิกัคลุมด้วย
สายหมอกั   คำาว่าหยุนไหล เปิ็นภาษัาจ้ีนกัลาง หมายถึึง แหล่งที่ี�เมฆ์ไหลมาร้วมกััน ซึ่ึ�งเปิร้ียบเสม่อนคน
จ้ีนย่นานที่ี�อพยพมาจ้ากัเม่องจ้ีน แต้่ในที่ี�สุดกั็อพยพย้ายถึิ�นฐานมาร้วมกััน จุ้ดช้มที่ะเลหมอกัหยุนไหล 

05.30



สามาร้ถึช้มได้ที่ั�งฤด่ฝั่นและฤด่หนาว  บร้ิเวณจุ้ดช้มวิวได้จ้ัดที่ำาเปิ็นร้ะเบียงช้มวิวและจุ้ดถึ่ายภาพน่าร้ักัๆ 
หลายจุ้ด ที่ั�งร้ะเบียงช้มวิว จุ้ดคล้องกัุญ่แจ้ค่่ร้ักั  ปิ้ายร้้อยที่ี�บอกัร้ักั  และศาลาสำาหร้ับนั�งช้มวิว

รับิป๋ระทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรมิ 

นำาที่่านออกัเดินที่างส่ ่วัด้พระธาตุ้แมิ่เย็น อยู่ห่าง อ.ป๋าย ป๋ระมิาณ 2 กิโลเมิต้ร เปิ็นวัดศักัดิ�สิที่ธิ�ค่่
เม่องปิายมานาน บร้ิเวณวัดเงียบสงบ ร้่มร้่�น มีจุ้ดเด่นอย่่ที่ี�พร้ะพุที่ธร้่ปิสีขาวขนาดใหญ่่ อย่่บนภ่เขามอง
เห็นได้ช้ัดจ้ากัต้ัว อ.ปิาย โดยปิร้ะวัต้ิของวัดพร้ะธาตุ้แม่เย็นไม่มีปิร้ากัฏว่าสร้้างข้�นในสมัยใด ด้านหลังโบสถึ์
เปิ็นที่ี�ต้ั�งของเจ้ดีย์เกั่าหร้่อที่ี�เร้ียกัว่า “เจ้ดีย์พร้ะธาตุ้แม่เย็น” เปิ็นเจ้ดีย์ที่ร้งร้ะฆ์ังสีขาวฐานกัลม ส่ง
ปิร้ะมาณ 3 เมต้ร้ โดดเด่นที่ี�ยอดฉีัต้ร้แบบเจ้ดีย์พม่า นักัที่่องเที่ี�ยวนิยมเดินที่างข้�นมาช้มและกัร้าบไหว้พร้ะ
นอน แล้วที่ี�นี�ยังสามาร้ถึช้มวิวที่ิวที่ัศน์ของต้ัวเม่องปิาย – แม่นำ�าปิาย

ออกัเดินที่างส่ ่ป๋ายแคนยอน หร้่ออีกัช้่�อหนึ�งค่อ กัองแลน เปิ็นสถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวที่ี�เกัิดข้�นเองต้าม
ธร้ร้มช้าต้ิ โดยเกัิดจ้ากักัาร้ที่รุ้ดต้ัวของดินบนภ่เขาส่ง ที่ี�ถึ่กักััดเซึ่าะเปิ็นร้่องลึกัคล้ายหน้าผื่า ต้ิดต้่อกััน
เปิ็นบร้ิเวณกัว้าง มีลักัษัณะคล้ายแพะเม่องผื่ีของจ้ังหวัดแพร้่ แล้วยังเปิ็นจุ้ดช้มวิวที่ิวที่ัศน์ที่ี�สวยงามของ
เม่องปิาย และที่ี�นี�ใช้้เปิ็นสถึานที่ี�ถึ่ายที่ำาภาพยนต้ร้์เร้่�องปิายอินเลิฟื้อีกัด้วย

เชี้า



นำาที่่านออกัเดินที่างส่่ สุะพานป๋ระวัต้ิศาสุต้ร์ท่าป๋าย  ต้ั�งอยู่ริมิถืนนสุาย 1095  บิริเวณกิโลเมิต้รท่� 88 
กั่อนเข้าส่่ต้ัวเม่องปิาย สะพานแห่งนี�จ้้งเปิร้ียบเสม่อนปิร้ะต้่ส่่อำาเภอปิาย สะพานแห่งนี�ถึ่กัสร้้างข้�นในสมัย
สงคร้ามโลกัคร้ั�งที่ี� 2 โดยกัองที่หาร้ปิร้ะเที่ศญ่ี�ปิุ่น เพ่�อใช้้ข้ามแม่นำ�าปิายและลำาเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปิ
ยังปิร้ะเที่ศพม่า หลังจ้ากัสงคร้ามโลกัคร้ั�งที่ี� 2 ยุต้ิลง อำาเภอปิายจ้้งกัลับค่นส่่ความสงบสุขอีกัคร้ั�งหนึ�ง 
โดยหลงเหล่อไว้เพียงแต้่สะพานแห่งนี�ว่า “สะพานปิร้ะวัต้ิศาสต้ร้์” ในอดีต้สะพานแห่งนี�ถึ่กัสร้้างด้วยไม้ แต้่
หลังจ้บสงคร้ามได้เผื่าสะพานไม้นี�ที่ิ�ง และถึ่กัสร้้างข้�นใหม่โดยใช้้สะพานเหล็กัจ้ากัสะพานนวร้ัฐมาแที่นซึ่ึ�งเปิ็น 
ของเดิมในจ้ังหวัดเช้ียงใหม่   สะพานปิร้ะวัต้ิศาสต้ร้์ยังคงได้ร้ับความสนใจ้จ้ากันักัที่่องเที่ี�ยวที่ี�มาเย่อน
อำาเภอปิายอย่่เปิ็นปิร้ะจ้ำา เพร้าะถึ่อเปิ็นอีกัหนึ�ง แลนด์มาร้์คของปิายที่ี�ไม่ควร้พลาดต้้องแวะมาเดินเล่นบน
สะพานและถึ่ายภาพ  

รับิป๋ระทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำาที่่านออกัเดินที่างส่่  I LOVE FLOWER FARM สุวนด้อกไมิ้ท่�ฮอต้ฮิต้ท่�สุุด้ในต้อนน่� สวนดอกัไม้ขนาด 
8 ไร้่ สะพร้ั�งไปิด้วยหม่่มวลดอกัไม้หลากัหลายช้นิด ที่ั�งดอกัคัต้เต้อร้์สีขาวละมุน ดอกัลาเวนเดอร้์สีม่วง
สดใส และดอกัมาร้์กัาเร้็ต้ สีม่วงอ่อนที่ี�ถึ่ายร้่ปิมุมไหนกั็ออกัมาสวย พิเศษั!! WELCOME SET 1 ชุ้ด

ได้เวลาอันสมควร้นำาที่่านเดินที่างส่ ่ท่าอากาศยานเชีียงใหมิ่ เพื�อเด้ินทางกลับิสุู่ กรุงเทพมิหานคร

ออกเด้ินทางสุู่ ท่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ โด้ย สุายการบิินไทยเวียด้เจ็็ท THAI VIET JET (VZ) เท่�ยว
บิินท่� FD4117 ใช้้เวลาเดินที่างปิร้ะมาณ 1 ช้ั�วโมง 20 นาที่ี  
**ขึ้อสุงวนสุิทธิ�ในการเป๋ล่�ยนแป๋ลงไฟล์ทบิินและสุายการบิิน**
**อาจ็จ็ะมิ่การเป๋ล่�ยนแป๋ลงไฟล์ทขึ้้�นอยู่กับิสุายการบิิน**

เท่�ยง

20.20



**ไมิ่รวมินำ�าหนักกระเป๋๋าสุำาหรับิโหลด้ใต้้ท้องเคร่�อง ท่านสุามิารถืซื้่�อนำ�าหนักกระเป๋๋าหร่ออัพท่�นั�งได้้
ก่อนเด้ินทาง 72 ชีั�วโมิง (มิ่ค่าใชี้จ็่าย) แต้่สุามิารถืถืือขึ้้�นเคร่�องบิินได้้นำ�าหนักไมิ่เกิน 7 กิโลกรัมิ**

เด้ินทางถืึง ท่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ โด้ยสุวัสุด้ิภูาพพร้อมิความิป๋ระทับิใจ็21.40

วันท่�เด้ินทาง ราคาผูู้้ใหญ่่ พักเด้่�ยว
06 - 08 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000
10 – 12 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000
13 – 15 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000
16 – 18 มิกราคมิ 2564 9,999 2,000
20 – 22 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000
22 – 24 มิกราคมิ 2564 9,999 2,000
24 – 26 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000
26 – 28 มิกราคมิ 2564 8,999 2,000

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

27 กุมิภูาพันธ์ – 01 มิ่นาคมิ 2564 9,999 2,000
28 กุมิภูาพันธ์ – 02 มิ่นาคมิ 2564 8,999 2,000

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



วันท่�เด้ินทาง ราคาผูู้้ใหญ่่ พักเด้่�ยว

26 – 28 มิ่นาคมิ 2564 9,999 2,000
04 – 06 เมิษายน 2564 10,999 2,000
08 – 10 เมิษายน 2564 8,999 2,000
18 – 20 เมิษายน 2564 8,999 2,000
21 – 23 เมิษายน 2564 8,999 2,000
24 – 26 เมิษายน 2564 9,999 2,000
25 – 27 เมิษายน 2564 8,999 2,000
27 – 29 เมิษายน 2564 8,999 2,000

**ไมิ่มิ่ราคาเด้็ก ราคาน่�ไมิ่รวมิค่าทิป๋**
**ราคาเด้็กอายุไมิ่ถืึง 2 ป๋ี ณ วันเด้ินทางกลับิ (INFANT) ท่านละ 2,000 บิาท ** (ไมิ่มิ่ท่�นั�งบินเคร่�องบิิน)**

เอกสุารป๋ระกอบิการเด้ินทาง 
• สำาเนาบัต้ร้ปิร้ะช้าช้น ใช้้สำาหร้ับกัาร้ที่ำาปิร้ะกัันกัาร้เดินที่าง กัร้ณีที่ี�ที่่านเดินที่างเปิ็นคร้อบคร้ัว (หลายที่่าน) กัรุ้ณาแจ้้งร้าย

นามค่่นอนกัับเจ้้าหน้าที่ี�ให้ที่ร้าบ    
***** รบิกวนสุ่งพร้อมิกับิหลักฐานการชีำาระเงิน *****

ขึ้้อสุำาคัญ่ 
• ที่ิปิคนขับร้ถึและมัคคุเที่ศกั์ที่่านละ 300 บาที่ 
• ถึ้าหากัมีผื่่้เดินที่างต้ำ�ากัว่า 8 คน ที่างบร้ิษััที่ของสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง โดยจ้ะแจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า 7 วัน

กั่อนกัาร้เดินที่าง 

อัต้ราค่าบิริการน่�รวมิ 
• ค่าบัต้ร้โดยสาร้โดยเคร้่�องบิน (ต้ั�ว) ไปิ และ กัลับพร้้อมคณะ ช้ั�นปิร้ะหยัด (ECONOMY CLASS) ร้วมถึึงค่าภาษัีสนามบิน

และค่าภาษัีนำ�ามันทีุ่กัแห่ง กัร้ณีต้้องกัาร้อัพเกัร้ด UPGRADE หร้่อ เปิลี�ยนแปิลงบัต้ร้โดยสาร้ ไม่ว่าเที่ี�ยวใด เที่ี�ยวหนึ�ง 
กัรุ้ณาต้ิดต้่อเจ้้าหน้าที่ี�เปิ็นกัร้ณีพิเศษั 

• กัร้ะเปิ๋าถึ่อขึ�นเคร้่�อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกัิน 7 กักั.
• ร้ถึต้่้ปิร้ับอากัาศ VIP (นำาเที่ี�ยวต้ามร้ายกัาร้)
• บร้ิกัาร้นำ�าด่�ม 1 ขวด/วัน 
• ค่าเข้าช้มสถึานที่ี�ต้ามที่ี�ร้ะบุในโปิร้แกัร้มที่่องเที่ี�ยว
• มัคคุเที่ศกั์นำาเที่ี�ยวต้ลอดกัาร้เดินที่าง
• ค่าปิร้ะกัันอุบัต้ิเหตุ้กัาร้เดินที่างต้ามกัร้มธร้ร้ม์ ค่าร้ักัษัาพยาบาลวงเงินที่่านละ 500,000 บาที่ หร้่อกัร้ณีเสียช้ีวิต้ วงเงิน

ที่่านละ 1,000,000 บาที่  ต้ามเง่�อนไขของบร้ิษััที่ปิร้ะกัันภัย ซึ่ึ�งไม่ร้วมปิร้ะกัันสุขภาพ
• ค่าอาหาร้ ต้ามร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุในโปิร้แกัร้มกัาร้เดินที่าง
• ค่าโร้งแร้มที่ี�พักัร้ะดับมาต้ร้ฐานต้ามร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุ (พักั 2-3 ที่่าน ต้่อ ห้อง) ในกัร้ณีมีงานเที่ร้ดแฟื้ร้์ กัาร้แข่งขันกัีฬา 

หร้่อ กัิจ้กัร้ร้มอ่�นๆ ที่ี�ที่ำาให้โร้งแร้มต้ามร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุเต้็ม ที่างบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ปิร้ับเปิลี�ยนโร้งแร้มที่ี�พักั ไปิเปิ็น
เม่องใกัล้เคียงแที่น อ้างอิงมาต้ร้ฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำานึงถึึงปิร้ะโยช้น์ของล่กัค้าเปิ็นสำาคัญ่



อัต้ราค่าบิริการน่� ไมิ่รวมิ
• ค่ามินิบาร้์ในห้องพักั(ถึ้ามี) และค่าใช้้จ้่ายส่วนต้ัว นอกัเหน่อจ้ากัที่ี�ร้ะบุในร้ายกัาร้
• ค่าอาหาร้สำาหร้ับที่่านที่ี�ที่านเจ้ มังสวิร้ัต้ิ หร้่ออาหาร้สำาหร้ับมุสลิม
• ค่าธร้ร้มเนียมกัาร้เข้าช้มสถึานที่ี�ของช้าวต้่างช้าต้ิที่ี�เพิ�มเต้ิมต้ามกัาร้จ้่ายจ้ร้ิง
• ค่าธร้ร้มเนียมในกัร้ณีที่ี�กัร้ะเปิ๋าสัมภาร้ะที่ี�มีนำ�าหนักัเกัินกัว่าที่ี�สายกัาร้บินนั�นๆกัำาหนดหร้่อสัมภาร้ะใหญ่่เกัินขนาด

มาต้ร้ฐาน 
• ค่าธร้ร้มเนียมกัาร้จ้องที่ี�นั�งบนเคร้่�องบินต้ามความต้้องกัาร้เปิ็นกัร้ณีพิเศษัหากัสามาร้ถึที่ำาได้ ที่ั�งนี�ขึ�นอย่่กัับสายกัาร้บิน 

และ รุ้่นของเคร้่�องบินแต้่ละไฟื้ล์ที่ที่ี�ใช้้บิน ซึ่ึ�งอาจ้เปิลี�ยนแปิลงได้อย่่ที่ี�สายกัาร้บินเปิ็นผื่่้กัำาหนด
• ค่าภาษัีนำ�ามัน ที่ี�สายกัาร้บินเร้ียกัเกั็บเพิ�ม ภายหลังจ้ากัที่างบร้ิษััที่ฯได้ออกัต้ั�วเคร้่�องบินไปิแล้ว
• VAT 7% และภาษัีหักั ณ ที่ี�จ้่าย 3%
• ที่ิปิคนขับร้ถึและมัคคุเที่ศกั์ที่่านละ 300 บาที่ 

เง่�อนไขึ้การจ็อง
• มัดจ้ำาที่่านละ 3,000 บาที่ หลังจ้ากัส่งเอกัสาร้กัาร้ย่นยันกัาร้จ้อง 1 วัน เช้่น ที่่านจ้องวันนี� กัรุ้ณาช้ำาร้ะเงินมัดจ้ำาในวัน

ถึัดไปิ กั่อนเวลา 16.00 น. มิเช้่นนั�นจ้ะถึ่อว่าที่่านได้ที่ำากัาร้ยกัเลิกักัาร้จ้องโดยอัต้โนมัต้ิหากัไม่ได้ร้ับยอดเงินต้ามเวลาที่ี�
กัำาหนด และหากัที่่านมีความปิร้ะสงค์จ้ะต้้องเดินที่างในพีเร้ียดเดิม ที่่านจ้ำาเปิ็นต้้องที่ำาจ้องเข้ามาใหม่ นั�นหมายถึึงว่า กัร้ณี
ที่ี�มีคิวร้อ (WAITING LIST) กั็จ้ะให้สิที่ธิ�ไปิต้ามร้ะบบ ต้ามลำาดับ เน่�องจ้ากัทีุ่กัพีเร้ียดมีที่ี�นั�งจ้ำากััด 

• ยกัเว้นโปิร้แกัร้มร้าคาพิเศษั ที่างบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�เร้ียกัเกั็บค่าบร้ิกัาร้ เต้็มจ้ำานวน เที่่านั�น 
• กัรุ้ณาช้ำาร้ะค่าที่ัวร้์ส่วนที่ี�เหล่ออย่างน้อย 20 วัน กั่อนออกัเดินที่าง หากัที่่านไม่ช้ำาร้ะภายในร้ะยะเวลาที่ี�ที่ี�บร้ิษััที่กัำาหนด 

ที่างบร้ิษััที่จ้ะถึ่อว่าที่่านสละสิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง และ ขอสงวนสิที่ธิ�ไม่สามาร้ถึค่นเงินมัดจ้ำาให้ที่่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ�งกั็ต้าม

เง่�อนไขึ้การยกเลิก และ เป๋ล่�ยนแป๋ลงการเด้ินทาง
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่างต้ั�งแต้่ 30 วันขึ�นไปิ ค่นเงินค่าที่ัวร้์โดยหักัค่าใช้้จ้่ายที่ี�เกัิดขึ�นจ้ร้ิง
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่าง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จ้ากัยอดที่ี�ล่กัค้าช้ำาร้ะมา และเกั็บค่าใช้้จ้่ายที่ี�เกัิดขึ�นจ้ร้ิง(ถึ้ามี)
• ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินที่างน้อยกัว่า 15วัน ขอสงวนสิที่ธิ�ยึดเงินเต้็มจ้ำานวน
• กัร้ณีมีเหตุ้ยกัเลิกัที่ัวร้์ โดยไม่ใช้่ความผื่ิดของบร้ิษััที่ที่ัวร้์ ค่นเงินค่าที่ัวร้์โดยหักัค่าใช้้จ้่ายที่ี�เกัิดขึ�นจ้ร้ิง(ถึ้ามี)
• ค่าใช้้จ้่ายที่ี�เกัิดขึ�นจ้ร้ิง เช้่น ค่ามัดจ้ำาต้ั�วเคร้่�องบิน โร้งแร้ม และค่าใช้้จ้่ายจ้ำาเปิ็นอ่�นๆ



หมิายเหตุ้ 

• โปิร้แกัร้มอาจ้มีกัาร้เปิลี�ยนแปิลงได้ต้ามความเหมาะสม อันเน่�องจ้ากัฤด่กัาล สภาพภ่มิอากัาศ เหตุ้กัาร้ณ์ที่างกัาร้เม่อง สภาพกัาร้จ้ร้าจ้ร้ 
สถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวปิิดให้บร้ิกัาร้ เปิ็นต้้น โดยไม่แจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ที่างบร้ิษััที่จ้ะคำานึงถึึงปิร้ะโยช้น์ของล่กัค้าเปิ็นสำาคัญ่ หากั
กัร้ณีที่ี�จ้ำาเปิ็นจ้ะต้้องมีค่าใช้้จ้่ายเพิ�ม ที่างบร้ิษััที่จ้ะแจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า

• กัร้ณีที่ี�ที่่านเปิ็นอิสลาม ไม่ที่านเน่�อสัต้ว์ หร้่อ แพ้อาหาร้บางปิร้ะเภที่ กัรุ้ณาแจ้้งเจ้้าหน้าที่ี�เปิ็นกัร้ณีพิเศษั
• บร้ิษััที่ฯ จ้ะไม่ร้ับผื่ิดช้อบค่าเสียหายในเหตุ้กัาร้ณ์ที่ี�เกัิดจ้ากัยานพาหนะ กัาร้ยกัเลิกัเที่ี�ยวบิน กัาร้ล่าช้้าของสายกัาร้บิน ภัยธร้ร้มช้าต้ิ 

กัาร้เม่อง จ้ร้าจ้ล ปิร้ะที่้วง คำาสั�งของเจ้้าหน้าที่ี�ร้ัฐ และอ่�นๆ ที่ี�อย่่นอกัเหน่อกัาร้ควบคุมของที่างบร้ิษััที่ 
• เม่�อที่่านออกัเดินที่างไปิกัับคณะแล้ว ที่่านงดใช้้บร้ิกัาร้ใดบร้ิกัาร้หนึ�ง หร้่อไม่เดินที่างพร้้อมคณะ ถึ่อว่าที่่านสละสิที่ธิ� ไม่สามาร้ถึเร้ียกัร้้อง

ค่าบร้ิกัาร้ค่นได้ ไม่ว่ากัร้ณีใดๆ ที่ั�งสิ�น
• มัคคุเที่ศกั์ พนักังาน และต้ัวแที่นบร้ิษััที่ฯ ไม่มีอำานาจ้ในกัาร้ต้ัดสินใจ้หร้่อให้คำาสัญ่ญ่าใดๆ ที่ั�งสิ�นแที่น บร้ิษััที่ฯนอกัจ้ากัมีเอกัสาร้ลงนาม

โดยผื่่้มีอำานาจ้ของบร้ิษััที่ฯกัำากัับเที่่านั�นกัร้ณีต้้องกัาร้เปิลี�ยนแปิลงพีเร้ียดวันเดินที่าง (เล่�อนวันเดินที่าง) ที่างบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้
หักัค่าใช้้จ้่ายกัาร้ดำาเนินกัาร้ต้่างๆ ที่ี�เกัิดข้�นจ้ร้ิงสำาหร้ับกัาร้ดำาเนินกัาร้จ้องคร้ั�งแร้กั ต้ามจ้ำานวนคร้ั�งที่ี�เปิลี�ยนแปิลง ไม่ว่ากัร้ณีใดๆที่ั�งสิ�น

• ที่างบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้งดออกัเดินที่าง หร้่อ เล่�อนกัาร้เดินที่างไปิในพีเร้ียดวันอ่�นๆ โดยที่างบร้ิษััที่ฯ จ้ะแจ้้งให้ที่่านที่ร้าบล่วงหน้า
เพ่�อวางแผื่นกัาร้เดินที่างใหม่อีกัคร้ั�ง ที่ั�งนี� กั่อนคอนเฟื้ิร้์มลางาน กัรุ้ณาต้ิดต้่อเจ้้าหน้าที่ี�เพ่�อที่ำากัาร้ย่นยันทีุ่กัคร้ั�งหากัที่่านลางานแล้วไม่
สามาร้ถึเปิลี�ยนแปิลงได้

• กัร้ณีที่ี�ที่่านต้้องออกับัต้ร้โดยสาร้ภายใน (ต้ั�วภายในปิร้ะเที่ศ เช้่น ต้ั�วเคร้่�องบิน , ต้ั�วร้ถึที่ัวร้์ , ต้ั�วร้ถึไฟื้) กัรุ้ณาต้ิดต้่อสอบถึามเพ่�อย่นยัน
กัับเจ้้าหน้าที่ี�กั่อนทีุ่กัคร้ั�ง และควร้จ้องบัต้ร้โดยสาร้ภายในที่ี�สามาร้ถึเล่�อนวันและเวลาเดินที่างได้ เพร้าะมีบางกัร้ณีที่ี�สายกัาร้บินอาจ้มีกัาร้
ปิร้ับเปิลี�ยนไฟื้ล์ที่บิน หร้่อ เวลาบิน โดยไม่แจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า ที่ั�งนี�ข้�นอย่่กัับฤด่กัาล สภาพภ่มิกัาศ และ ต้าร้างบินของที่่าอากัาศยาน
เปิ็นสำาคัญ่เที่่านั�น สิ�งสำาคัญ่ กัร้ณีที่ี�โปิร้แกัร้มมีกัาร้บินภายใน ที่างบร้ิษััที่จ้ะเปิ็นผื่่้ออกับัต้ร้โดยสาร้ให้และที่่านจ้ำาเปิ็นต้้องมาถึึงสนามบิน
เพ่�อเช้็คอินกั่อนเคร้่�องบิน อย่างน้อย 3 ช้ั�วโมง โดยในส่วนนี�หากัเกัิดความเสียหายใดๆบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ไม่ร้ับผื่ิดช้อบค่าใช้้จ้่ายที่ี�
เกัิดข้�นใดๆที่ั�งสิ�น  

• กัร้ณีผื่่้เดินที่างต้้องกัาร้ความช้่วยเหล่อเปิ็นพิเศษั อาที่ิเช้่น ใช้้วีลแช้ร้์ (WHEEL CHAIR) กัรุ้ณาแจ้้งบร้ิษััที่ฯ อย่างน้อย 7 วันกั่อนกัาร้เดิน
ที่าง หร้่อต้ั�งแต้่ที่ี�ที่่านเร้ิ�มจ้องที่ัวร้์ กัร้ณีที่ี�โปิร้แกัร้มมีกัาร้บินภายใน ที่างสายกัาร้บินอาจ้จ้ะเร้ียกัค่าใช้้จ้่ายเพิ�มเต้ิม ที่างบร้ิษััที่ของสงวน
สิที่ธิ�ในกัาร้เร้ียกัเกั็บค่าใช้้จ้่ายต้ามจ้ร้ิงที่ี�เกัิดข้�นกัับผื่่้เดินที่าง 

• กัร้ณีที่ี�โปิร้แกัร้มมีที่ี�พักั ที่างบร้ิษััที่จ้ะจ้ัดที่ี�นอนเปิ็นลักัษัณะ 2 เต้ียงหร้่อ 3 เต้ียง ที่างบร้ิษััที่ไม่มีนโยบายจ้ัดค่่นอนให้กัับล่กัค้าที่ี�ไม่ร้่้จ้ักักััน
มากั่อน เช้่น กัร้ณีที่ี�ที่่านเดินที่าง 1 ที่่าน จ้ำาเปิ็นต้้องช้ำาร้ะค่าห้องพักัเดี�ยวต้ามที่ี�ร้ะบุ 

• บร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ� ในกัาร้ไม่ร้ับผื่ิดช้อบใดๆที่ั�งสิ�น หากัเกัิดสิ�งของส่ญ่หายร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง ไม่ว่ากัร้ณีใดๆกั็ต้าม และ ขอสงวนสิที่ธิ�
ในกัาร้เร้ียกัเกั็บค่าใช้้จ้่ายต้ามจ้ร้ิง กัร้ณีที่่านล่มสิ�งของไว้ที่ี�โร้งแร้มและจ้ำาเปิ็นต้้องส่งมายังจุ้ดหมายปิลายที่างต้ามที่ี�ที่่านต้้องกัาร้ 

• ร้ายกัาร้นี�เปิ็นเพียงข้อเสนอที่ี�ต้้องได้ร้ับกัาร้ย่นยันจ้ากับร้ิษััที่ฯอีกัคร้ั�งหนึ�ง ร้้านอาหาร้ที่ี�ร้ะบุในโปิร้แกัร้มอาจ้จ้ะมีกัาร้เปิลี�ยนแปิลง
เน่�องจ้ากัร้้านอาหาร้ปิิดที่ำากัาร้ช้ั�วคร้าว หร้่อ กัร้ณีที่ี�โปิร้แกัร้มมีที่ี�พักั บร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้เปิลี�ยนแปิลงโร้งแร้ม กัร้ณีที่ี�โร้งแร้มอาจ้
จ้ะมีปิ่ญ่หาไม่สามาร้ถึเข้าพักัได้ โดยจ้ะจ้ัดโร้งแร้มในร้ะดับใกัล้เคียงกััน 

• กัร้ณีที่ี�ออกับัต้ร้โดยสาร้ (ต้ั�ว) เร้ียบร้้อยแล้ว มีร้ายละเอียดส่วนใดผื่ิด ที่างบร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ร้ับผื่ิดช้อบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
หากัที่่านไม่ดำาเนินกัาร้ส่งสำาเนาหน้าแร้กัของหนังส่อเดินที่างให้ที่างบร้ิษััที่เพ่�อใช้้ในกัาร้ออกับัต้ร้โดยสาร้

• หลังจ้ากัที่่านช้ำาร้ะค่าที่ัวร้์คร้บต้ามจ้ำานวนเร้ียบร้้อยแล้ว ที่างบร้ิษััที่จ้ะนำาส่งใบนัดหมายและเต้ร้ียมต้ัวกัาร้เดินที่างให้ที่่านอย่างน้อย 3 หร้่อ 
5 วัน กั่อนออกัเดินที่าง

• อัต้ร้าที่ัวร้์นี� เปิ็นอัต้ร้าสำาหร้ับบัต้ร้โดยสาร้เคร้่�องบินแบบหม่่คณะ (ต้ั�วกัรุ้�ปิ) ที่่านจ้ะไม่สามาร้ถึเล่�อนไฟื้ล์ที่ วัน ไปิ หร้่อ กัลับส่วนใดได้ 
จ้ำาเปิ็นจ้ะต้้องไปิ และ กัลับ ต้ามกัำาหนดกัาร้เที่่านั�น หากัต้้องกัาร้เปิลี�ยนแปิลงกัรุ้ณาต้ิดต้่อเจ้้าหน้าที่ี�เปิ็นกัร้ณีพิเศษั

• สำาหร้ับล่กัค้าที่ี�เดินที่าง 3 ที่่าน และ ต้้องกัาร้พักัห้องสำาหร้ับ 3 ที่่าน อาจ้มีค่าใช้้จ้่ายเพิ�มเต้ิมได้ในบางกัร้ณี ขึ�นอย่่กัับโร้งแร้มที่ี�คณะนั�นๆ
พักัว่ามีห้องร้อบร้ับสำาหร้ับ 3 ที่่าน หร้่อ (TRIPLE ROOM) หร้่อไม่ กัร้ณีไม่มี ที่่านจ้ำาเปิ็นจ้ะต้้องช้ำาร้ะค่าใช้้จ้่ายเพิ�ม (พักัเดี�ยว) ต้ามจ้ร้ิง 
ยกัเว้นเด็กัที่ี�มีอายุต้ำ�ากัว่า 12 ปิี ณ วันเดินที่างกัลับ

• เกัี�ยวกัับที่ี�นั�งบนเคร้่�องบิน เน่�องจ้ากับัต้ร้โดยสาร้ (ต้ั�ว) เปิ็นลักัษัณะของคณะ (กัรุ้�ปิ อัต้ร้าพิเศษั) สายกัาร้บิน ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้เล่อกัที่ี�
นั�งบนเคร้่�องบิน กัร้ณีล่กัค้าเดินที่างด้วยกััน กัรุ้ณาเช้็คอินพร้้อมกััน และ สายกัาร้บินจ้ะพยายามที่ี�สุดให้ที่่านได้นั�งด้วยกััน หร้่อ ใกัล้กัันให้
มากัที่ี�สุด 

• ขอสงวนสิที่ธิ�กัาร้เกั็บค่านำ�ามันและภาษัีสนามบินทีุ่กัแห่งเพิ�ม หากัสายกัาร้บินมีกัาร้ปิร้ับขึ�นกั่อนวันเดินที่าง 

**เมิื�อท่านชีำาระเงินค่าทัวร์ให้กับิทางบิริษัทฯ แล้วทางบิริษัทฯ จ็ะถืือว่าท่านได้้ยอมิรับิเง่�อนไขึ้ขึ้้อต้กลงทั�งหมิด้น่�แล้ว**
** ขึ้อขึ้อบิพระคุณทุกท่าน ท่�มิอบิความิไว้วางใจ็ ให้เราบิริการ **




