
ปาย แม่่ฮ่่องสอน 
ทะเลหม่อกหยุนไหล ดอยก่�วลม่

เริ่่�ม่ต้้น
เพีียง 7,999฿

เด่นทาง ม่.ค. - ม่ี.ค. 64



ไฟล์ทบิ่น AIR ASIA (FD) 
Departure   :    FD4100 BKK-CNX 06.00-07.20
Return  :          FD4017 CNX-BKK 18.30-19.50

 (หม่ายเหตุ้ : สายการิ่บิ่นอาจม่ีขยับิไฟล์ทหริ่ือปริ่ับิเปลี�ยนเวลาบิ่นได้ ค่า
ทัวริ่์ไม่่ริ่วม่ค่าอาหาริ่หริ่ือเคริ่ื�องด่�ม่บินเคริ่ื�องและที�นั�งบินเคริ่ื�องเป็นไปต้าม่ที�
สายการิ่บิ่นจัดสริ่ริ่หน้าเคาน์เต้อริ่์) ไม่่ริ่วม่นำ�าหนักสัม่ภาริ่ะโหลดใต้้ท้องเคริ่ื�อง 

วันที� ริ่ายละเอียดท่องเที�ยว
1 ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่เคาน์เต้อริ่์สายการิ่บิ่น  AIR ASIA  (FD) – ท่าอากาศยาน

เชีียงใหม่่ – แม่่ริ่่ม่ – ฟาริ่์ม่ดอกไม่้เม่่องหนาวแม่่ริ่่ม่ – ปาย - สะพีานปริ่ะวัต้่ศาสต้ริ่์ท่า
ปาย  - ปายแคนยอน - Coffee In Love - พีริ่ะธาตุ้แม่่เย็น - ถนนคนเด่นปาย
พีักปาย                                                                      อาหาริ่ --/เที�ยง/ --

2 จุดชีม่ว่วหยุนไหล - หมู่่บิ้านสันต้่ชีล - วัดนำ�าฮู่ - ปางม่ะผ้้า - แวะจุดชีม่ว่วดอยก่�วลม่ 
- บิ้านจ่าโบิ่ - ริ่้านก๋วยเต้ี�ยวห้อยขาบิ้านจ่าโบิ่ - แม่่ฮ่่องสอน - หมู่่บิ้านกะเหริ่ี�ยงคอยาว 
ห้วยเส่อเฒ่่า - วัดจองกลาง - วัดจองคำา - พีริ่ะธาตุ้ดอยกองมู่ 
พีักแม่่ฮ่่องสอน                                                    อาหาริ่เชี้า  / เที�ยง /เย็น

3 บิ้านริ่ักไทย - จุดชีม่ว่วทะเลสาบิ - ไริ่่ชีาลีไวน์ริ่ักไทย - สะพีานไม่้ซููต้องเป้ - เชีียงใหม่่ 
- ริ่้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชีียงใหม่่ - ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ กริุ่งเทพีฯ
                                          อาหาริ่ เชี้า (อาหาริ่ยูนนานบิ้านริ่ักไทย) / เที�ยง /--

วันเด่นทาง ริ่าคาผู้้ใหญ่่ ริ่าคาเด็ก 2-6 
ปี ไม่่เสริ่่ม่เต้ียง

พีักเดี�ยว/
จ่ายเพี่�ม่

ที�นั�ง หม่ายเหตุ้

30 ม่กริ่าคม่-1 กุม่ภาพีันธ์ 64 7,999

ไม่่ม่ีริ่าคาเด็ก
(0-2 ปี 1,300 

บิาท)

1,500 24

5-7 กุม่ภาพีันธ์ 64 7,999 1,500 24

13-15 กุม่ภาพีันธ์ 64 7,999 1,500 24

19-21 กุม่ภาพีันธ์ 64 7,999 1,500 24

26-28 กุม่ภาพีันธ์ 64 7,999 1,500 24

6-8 ม่ีนาคม่ 64 7,999 1,500 24

12-14 ม่ีนาคม่ 64 7,999 1,500 24

13-15 ม่ีนาคม่ 64 7,999 1,500 24

19-21 ม่ีนาคม่ 64 7,999 1,500 24

20-22 ม่ีนาคม่ 64 7,999 1,500 24



06.00 

08.00

09.20 

DAY1 ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ – ท่าอากาศยานเชีียงใหม่่
 – แม่่ริ่่ม่ - ฟาริ่์ม่ดอกไม่้เม่่องหนาวแม่่ริ่่ม่  ปายสะพีานปริ่ะวัต้่ศาสต้ริ่์
ท่าปาย - ปายแคนยอน - Coffee In Love – พีริ่ะธาตุ้แม่่เย็น 

ถนนคนเด่นปาย                                                            
พีริ่้อม่กันที�จุดนัดหม่าย ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ ชีั�น4 เคาน์เต้อริ่์
สายการิ่บิ่นไทยแอริ่์เอเชีีย ปริ่ะตู้ 3-4 เจ้าหน้าที�คอยให้การิ่ต้้อนริ่ับิ
และอำานวยความ่สะดวก 
เด่นทางสู่ ท่าอากาศยานเชีียงใหม่ ่ โดยสายการิ่บิ่น AIR ASIA (FD) 
เที�ยวบิ่นที� FD4102
เด่นทางถึง ท่าอากาศยานเชีียงใหม่่ ริ่ับิสัม่ภาริ่ะให้เริ่ียบิริ่้อย ไกด์ริ่อ
ต้้อนริ่ับิท่านอยู่ด้านนอก 
นำาท่านข้�นริ่ถตู้้ปริ่ับิอากาศ เด่นทางสู่ อำาเภอแม่่ริ่่ม่ ชีม่ฟาริ่์ม่ดอกไม่้
ที�สวยงาม่ต้าม่ฤดูกาลที�บิานสะพีรัิ่�งไปด้วยหมู่่ม่วลดอกไม่้หลาก
หลายชีน่ด อ่สริ่ะให้ท่านถ่ายภาพีชีื�นชีม่ความ่สวยงาม่ต้าม่อัธยาศัย (
สวน I love Flower Farm/สุริ่ชีัยฟาริ่์ม่/กู�เนียริ่์ ฟอริ่์เริ่็ชีท /สวนลุง
ริ่น/ ไริ่่กล่�นเกสริ่ หริ่ือสวนอ่�นๆในเส้นทางท่องเที�ยว) การิ่บิาน การิ่
ริ่่วงโริ่ยของดอกไม่้ข้�นอยู่กับิสภาพีอากาศทางบิร่ิ่ษััทไม่่สาม่าริ่ถ
คาดการิ่ณ์ได้  



บิ่าย จากนั�นเด่นทางสู ่ อำาเภอปาย เม่่องเล็กในหุบิเขาเปี�ยม่ด้วยเสน่ห์
เฉพีาะต้ัว นำาท่านแวะถ่ายริู่ป สะพีานปริ่ะวัต้่ศาสต้ริ่์ท่าปาย ต้ั�งอยู่ริ่่ม่
ถนนสาย 1095 บิริ่่เวณก่โลเม่ต้ริ่ที� 88 ถูกสริ่้างข้�นในสม่ัย
สงคริ่าม่โลกคริ่ั�งที� 2 โดยกองทหาริ่ปริ่ะเทศญ่ี�ปุ�น เพี่�อใชี้ข้าม่แม่่นำ�า
ปายและลำาเลียงเสบิียงและอาวุธเข้าไปยังปริ่ะเทศพีม่่า หลังจาก
สงคริ่าม่โลกคริ่ั�งที� 2 ยุต้่ลง อำาเภอปายจ้งกลับิค่นสู่ความ่สงบิสุขอีก
คริ่ั�งหนึ�ง โดยหลงเหล่อไว้เพีียงแต้่สะพีานแห่งนี�ว่า “สะพีาน
ปริ่ะวัต้่ศาสต้ริ่์” 
บิริ่่การิ่อาหาริ่กลางวัน (ม่่�อที� 1)
นำาท่านเด่นทางสู ่กองแลนหริ่ือปายแคนยอน คำาว่ากองแลนม่าจาก
ภาษัาพี่�นเม่่อง กอง หม่ายถึง ถนน เส้นทางที�ใชี้สัญ่จริ่ ส่วนแลน 
หม่ายถึง ต้ัวต้ะกวด (ต้ัวเง่นต้ัวทอง) พีอม่าริ่วม่กันเป็น กองแลน 
หม่ายถึง เส้นทางสัญ่จริ่ของต้ะกวดที�แคบิและเล็ก เป็นสถานที�ท่อง
เที�ยวเก่ดข้�นเองต้าม่ธริ่ริ่ม่ชีาต้่ เก่ดจากการิ่ทริุ่ดต้ัวของด่นบินภูเขา
สูงที�ถูกกัดเซูาะเป็นริ่่องลึกคล้ายหน้าผ้าต้่ดต้่อกันเป็นริ่ะยะเวลานาน
จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบินสันเขา ท่าม่กลางภูเขาสลับิซูับิซู้อน ให้
ท่านชีม่ความ่สวยงาม่ได้โดยริ่อบิแบิบิ 360 องศา ที�นี�เคยเป็นสถานที�
ถ่ายทำาภาพียนต้ริ่์เริ่ื�องปาย อ่น เล่ฟ ด้วย เด่นทางสู่ Coffee In Love 
ริ่้านกาแฟสวย เก๋ บินยอดเขาที�สาม่าริ่ถด่�ม่ดำ�ากับิบิริ่ริ่ยากาศว่ว
ท่วทัศน์ที�สวยงาม่ท่าม่กลางความ่โริ่แม่นต้่กของการิ่ต้กแต้่ง 
นำาท่านเด่นทางสู ่ วัดพีริ่ะธาตุ้แม่่เย็น เป็นวัดแก่เก่าคู่เม่่องปาย ด้าน
หลังโบิสถ์เป็นที�ต้ั�งเจดีย์เก่า สริ่้างในสม่ัยใดไม่่ปริ่ากฏหลักฐานแน่ชีัด 
จากจุดนี�สาม่าริ่ถม่องเห็นท่วทัศน์ของอำาเภอปายได้ทั�วทั�งบ้ิานเริ่ือน
และทุ่งนา ย่�งถ้าได้ข้�นไปในต้อนเย็นจะได้ชีม่พีริ่ะอาท่ต้ย์ต้กโดยม่ีเท่อก
ดอยจ่กจ้องเป็นฉากหลังที�งดงาม่ และพีริ่ะธาตุ้แห่งนี�เป็นจุดสังเกต้
ของผู้้โดยสาริ่ทางเคริ่ื�องบิ่นว่าเข้าเขต้อำาเภอปายแล้ว 
นำาท่านเด่นทางสู ่ ถนนคนเด่นปาย ม่ีของขายหลายอย่าง เส่�อผ้้า 
ของก่น ของที�ริ่ะลึก งานแฮ่นด์เม่ด ริ่้านอาหาริ่ท้องถ่�น ม่ากม่าย 
หม่ายเหตุ้: ถนนคนเด่นปายเปิดบิริ่่การิ่ทุกวันในชี่วงหน้าหนาว ต้ั�งแต้่
เด่อนพีฤศจ่กายน-กุม่ภาพีันธ์ และวันศุกริ่์-เสาริ่์ในชี่วงหน้าริ่้อน และ
หน้าฝน 



เชี้า 

เย็น   
  

DAY2 จุดชีม่ว่วหยุนไหล- หมู่่บิ้านสันต้่ชีล - วัดนำ�าฮู่ - ปางม่ะผ้้า
แวะจุดชีม่ว่วดอยก่�วลม่–บิ้านจ่าโบิ่-ริ่้านก๋วยเต้ี�ยวห้อยขาบิ้านจ่าโบิ่ 
แม่่ฮ่่องสอน - หมู่่บิ้านกะเหริ่ี�ยงคอยาว-ห้วยเส่อเฒ่่า-วัดจองกลาง
วัดจองคำา - พีริ่ะธาตุ้ดอยกองมู่ 

บิริ่่การิ่อาหาริ่เชี้า (ม่่�อที� 2) 
นำาท่านเด่นทางสู ่จุดชีม่ว่วหยุนไหล เป็นจุดชีม่ว่วทะเลหม่อกต้ั�งอยู่ที� 
อ.ปาย โดดเด่นด้วยชีื�อสไต้ล์จีน และเป็นสถานที�สุดโริ่แม่นต้่ก ม่ีป้าย
สำาหริ่ับิคู่ริ่ักให้ได้ถ่ายริู่ป เป็นจุดชีม่ว่วลานโล่งที�สาม่าริ่ถม่องเห็นว่ว
ท่วทัศน์ของเม่่องปายทั�งเม่่องในยาม่เช้ีาริ่าวกับิถูกโอบิอุ้ม่ด้วย
หม่อกจางๆ ท่าม่กลางธริ่ริ่ม่ชีาต้่ ภูเขาและแม่กไม่้สีเขียวยาม่แสง
แริ่กของวัน คู่ริ่ักนักท่องเที�ยวทั�งหลายสาม่าริ่ถคล้องกุญ่แจคู่ริ่ัก 
และแขวนป้ายบิอกริ่ักที� จุดป้าย100ที�บิอกริ่ัก เพี่�อเป็นพียานริ่ักบิน
ต้้นสนม่งคลทั�ง 6 ต้้น ซู้�งเลข 6 ในภาษัาจีน  แปลว่ า โชีคลาภหริ่ือ 
ความ่ยั�งย่น อีกส่�งหนึ�งที�ไม่่ควริ่พีลาด ค่อ หม่ั�นโถว ของอริ่่อยข้�น
ชีื�อของที�นี� ทานคู่กับิชีาริ่้อนๆ พีริ่้อม่ชีม่ว่วต้ริ่งริ่ะเบิียงในบิริ่ริ่ยากาศ
เย็นสบิาย อ่สริ่ะถ่ายภาพีต้าม่อัธยาศัย 

(ม่่�อเย็นอ่สริ่ะต้าม่อัธยาศัย) สม่ควริ่แก่เวลานำาท่านเข้าสู่ที�พีักแริ่ม่
ที�พีัก: Diamond De Pai City Hotel/B2 Pai Premier Resort หริ่ือ
ริ่ะดับิเทียบิเท่าริ่ะดับิ3ดาว (ชีื�อโริ่งแริ่ม่ที�ท่านพีักทางบิริ่่ษััทจะทำาการิ่
แจ้งพีริ่้อม่ใบินัดหม่าย 3-5 วันก่อนวันเด่นทาง)
(กริ่ณีห้องพีักคู่แบิบิ TWN เต้็ม่ หริ่ือไม่่ม่ี ทางบิริ่่ษััทขอปริ่ับิพีักแบิบิ
เต้ียงเดี�ยว DBL แทน และ ห้องพีัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเต้ียงเสริ่่ม่ 
หริ่ือฟูกที�นอนเสริ่่ม่ข้�นอยู่กับิแบิบิที�พีักของโริ่งแริ่ม่)



เที�ยง เด่นทางสู่ หมู่่บิ้านสันต้่ชีล หริ่ือ หมู่่บิ้านจีนยูนนาน ชีุม่ชีนท่องเที�ยวที�
นำาเสนอเอกลักษัณ์ วัฒ่นธริ่ริ่ม่ของชีาวจีนยูนนานอันเป็นริ่ากฐาน
ของ ชีุม่ชีนม่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที�ยว และยังใชี้ก่จกริ่ริ่ม่ท่อง
เที�ยวเป็นเคริ่ื�องม่่อของการิ่พีัฒ่นาชีุม่ชีน ไปพีริ่้อม่กันทั�งด้านการิ่
ฟ้�นฟูอนุริ่ักษั์และส่บิสานวัฒ่นธริ่ริ่ม่จีนยูนนาน การิ่พีัฒ่นาอาชีีพี ที�
ส่งเสริ่่ม่ชีีว่ต้ความ่เป็นอยู่ของคนในชีุม่ชีน โดยที�ผู้้คนยังม่ีการิ่แต้่ง
กายคงความ่เป็นเอกลักษัณ์แบิบิชีาวเขา ริ่ักษัาขนบิธริ่ริ่ม่เนียม่
ปริ่ะเพีณีเด่ม่ไว้ 
เด่นทางสู ่ วัดนำ�าฮู่ เป็นวัดที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของเม่่องปายเป็นที�
ปริ่ะด่ษัฐานของเจ้าพี่ออุ่นเม่่อง ซู้�งเป็นพีริ่ะพีุทธริู่ปศักด่�ส่ทธ่�ทำาด้วย
โลหะทองสัม่ฤทธ่�พีริ่ะพีุทธริู่ปองค์นี� พีริ่ะเศียริ่กลวง ส่วนบินเปิดปิด
ได้และม่ีนำ�าขังอยู่ ม่ีนำ�าไหลออกม่าอีก ในลักษัณะซู้ม่ออกม่าต้ลอด
เวลา จ้งม่ีผู้้คนหลั�งไหลม่าขอนำ�าม่นต้์ไปสักการิ่ะอยู่เน่องๆ 
บิริ่่การิ่อาหาริ่กลางวัน (ม่่�อที� 3)
นำาท่านเด่นทางสู่เม่่องแม่่ฮ่่องสอนริ่ะหว่างทางนำาท่านแวะจุดชีม่ว่ว
ท่าม่กลางหม่อกและขุนเขาที�จุดชีม่ว่วดอยก่�วลม่ปาย-ปางม่ะผ้้า 
หริ่ือจุดชีม่ว่วห้วยนำ�าดัง ต้ั�งอยู่ภายในอุทยานแห่งชีาต้่ห้วยนำ�าดัง จุด
ชีม่ว่วแห่งนี�เป็นจุดชีม่ว่วที�ม่ีความ่สวยงาม่ม่าก 
นำาท่านสู่ บิ้านจ่าโบิ่ ชีื�อของชีุม่ชีนเล็กๆ ในอำาเภอปางม่ะผ้้า เป็นหมู่่
บิ้านเล็กๆ บินเน่นเขาที�แวดล้อม่ด้วยขุนเขาและธริ่ริ่ม่ชีาต้่ที�อุดม่
สม่บิูริ่ณ์ ชีาวบิ้านส่วนใหญ่่เป็นชีาวลาหู่ที�ย้ายม่าจากห้วยยาว นำา
โดย นายจ่าโบิ่ ไพีริ่เนต้่ธริ่ริ่ม่ แวะริ่้านก๋วยเต้ี�ยวห้อยขาเจ้าดัง ต้ัว
ริ่้านเป็นบิ้านไม่้ต้ั�งอยู่เน่นเขา ภายในแบิ่งออกเป็น2ชีั�น ม่ีมุ่ม่ให้เล่อก



เชี้า นำาท่านเด่นทางสู ่ บิ้านริ่ักไทย เป็นหมู่่บิ้านชีาวไทยเชีื�อสายยูนนานได้
ข้�นชืี�อว่าด่นแดนโริ่แม่นต้่กท่าม่กลางสายหม่อกที�ริ่ายล้อม่ด้วย
หุบิเขาใหญ่่ม่ีอากาศเย็นสบิายเก่อบิทั�งปี อยู่สูงจากริ่ะดับินำ�าทะเลถึง 
1,776 เม่ต้ริ่ ชี่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวม่าก ให้ท่านสัม่ผ้ัส
บิริ่ริ่ยากาศท่าม่กลางขุนเขา ไอหม่อก ทะเลสาบิ ว่ถีชีีว่ต้และ
วัฒ่นธริ่ริ่ม่ที�ได้ริ่ับิอ่ทธ่พีลจากยูนนาน 
ชีม่ ไริ่่ชีา ลีไวน์ริ่ักไทย เป็นไริ่่ชีาขั�นบิันได และม่ีบิ้านพีัก ริู่ปทริ่งแบิบิ
บิ้านด่นยูนนาน อยู่กริ่ะจายในไริ่่ชีา บิริ่่เวณหน้าทางเข้าม่ีหม่วกและ
ต้ะกริ่้าให้นักท่องเที�ยวย่ม่ถ่ายริู่ป เสม่่อนว่าเป็นชีาวไริ่่กำาลังเก็บิชีา 
บิริ่่การิ่อาหาริ่เชี้า (ม่่�อที� 5) อาหาริ่ยูนนานบิ้านริ่ักไทย
นำาท่านเด่นทางสู่ สะพีานซููต้องเป้ สะพีานไม่้ไผ้่ที�สริ่้างข้�นโดยพีริ่ะ
ภ่กษัุ สาม่เณริ่ และชีาวบิ้านกุงไม่้สักเป็นสะพีานไม่้ไผ้่ กว้าง 2 เม่ต้ริ่ 
ยาวปริ่ะม่าณ 600 เม่ต้ริ่ โดยสะพีานแห่งนี�จะเชีื�อม่ริ่ะหว่าง สวน
ธริ่ริ่ม่ภูสม่ะ กับิ หมู่่บิ้านกุงไม่้สัก เพี่�อให้พีริ่ะภ่กษัุสาม่เณริ่ เด่น
บิ่ณฑบิาต้ และให้ชีาวบิ้านได้เด่นข้าม่  สัญ่จริ่ ไปม่าถ่ อ เ ป็ น
สะพีานไม่้แห่งศริ่ัทธา คำาว่า “ซููต้องเป้” (Su-Tong-Pe) นั�นเป็นภาษัา
ไทยใหญ่่ แปลว่า อธ่ษัฐานสำาเริ่็จ สะพีานแห่งนี�จ้งเป็นเหม่่อนต้ัวแทน
แห่งคำาอธ่ษัฐานสำาเริ่็จซู้�งม่ีความ่เชีื�อกันว่า หากได้ม่าย่นอยู่กลาง
สะพีานแล้วอธ่ษัฐานขอความ่ความ่สำาเริ่็จใดๆ

DAY3 บิ้านริ่ักไทย - จุดชีม่ว่วทะเลสาบิ - ไริ่่ชีาลีไวน์ริ่ักไทย - 
สะพีานไม่้ซููต้องเป้ - เชีียงใหม่่ – ริ่้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชีียงใหม่่ 
- ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ กริุ่งเทพีฯ



เที�ยง 

19.50  

21.15 

บิริ่่การิ่อาหาริ่เที�ยง ณ ริ่้านอาหาริ่ (ม่่�อที� 6)
จากนั�นนำาท่านเด่นทางกลับิสู่ จังหวัดเชีียงใหม่่ แวะให้ท่านเล่อกซูื�อ
ของฝาก เชี่น แคบิหมู่ ไส้อั�ว นำ�าพีริ่่กหนุ่ม่ นำ�าพีริ่่กอ่อง และส่นค้าพี่�น
เม่่องอีกม่ากม่ายได้เวลาพีอสม่ควริ่นำาท่านเด่นทางสู่ ท่าอากาศยาน
เชีียงใหม่่ เพี่�อเชี็คอ่นเต้ริ่ียม่ต้ัวเด่นทางกลับิกริุ่งเทพีฯ
ออกเด่นทางสู่ ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ โดยสายการิ่บิ่น AIR ASIA 
(FD) เที�ยวบิ่นที� FD4117
เด่นทางถึง ท่าอากาศยานสุวริ่ริ่ณภูม่่ กริุ่งเทพีฯ โดยสวัสด่ภาพี

• ต้ริ่วจวัดอุณหภูม่่ก่อนเด่นทาง
• ฉีดพี่นฆ่าเช่ี�อภายในยานพีาหนะ และภายในห้องพัีก
• โต้�ะอาหาริ่ ม่ีการิ่จัดที�นั�งแบิบิเว้นริ่ะยะห่าง ใชี้ชี้อนกลาง (Social Dis-

tancing)
• ปฏ่บิัต้่ต้าม่กฎริ่ะเบีิยบิของทางภาคริ่ัฐเพี่�อป้องกันและยับิยั�งการิ่แพีริ่่

ริ่ะบิาดของโคว่ด-19
• บิร่ิ่การิ่หน้ากากอนาม่ัย-เจลแอลกอฮ่อล์ ท่านละ 1 ชีุด

เอกสาริ่ที�ปริ่ะกอบิการิ่เด่นทาง
• สำาเนาบิัต้ริ่ปริ่ะชีาชีน ** กริุ่ณาส่งพีริ่้อม่พีริ่้อม่หลักฐานการิ่โอนเง่น

ม่ัดจำา หริ่ือส่งพีริ่้อม่ยอดคงเหล่อ **

ม่าต้ริ่การิ่ดูแลป้องกันการิ่ต้่ดเชีื�อโคว่ด-19 ของเริ่า

เงื�อนไขการิ่จอง

หม่ายเหตุ้ : ริ่ายการิ่ทัวริ่์สาม่าริ่ถเปลี�ยนแปลงได้ต้าม่ความ่เหม่าะสม่ เน่�องจาก
สภาวะอากาศ, สายการิ่บิ่นการิ่จริ่าจริ่, การิ่เด่นทางชี่วงเทศกาลหริ่ือวันหยุด
ต้่างๆ เป็นต้้น โดยม่่ต้้องแจ้งให้ทริ่าบิล่วงหน้า โดยทางผู้้จัดจะปริ่ับิเปลี�ยนโดย
คำานึงถึงผ้ลปริ่ะโยชีน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ี�อให้ท่านท่องเที�ยวได้คริ่บิถ้วนต้าม่
โปริ่แกริ่ม่ 



• ค่าต้ั�วโดยสาริ่เคริ่ื�องบิ่นไป-กลับิพีริ่้อม่ค่าภาษัีสนาม่บิ่นริ่ายการิ่
ทัวริ่์ข้างต้้น ที�นั�งเป็นไปต้าม่การิ่จัดสริ่ริ่ของสายการิ่
• นำ�าหนักสัม่ภาริ่ะถ่อข้�นเคริ่ื�อง Carry on 7 ก่โลกรัิ่ม่
• ค่าที�พีัก 2ค่น ห้องละ 2-3 ท่านต้าม่โริ่งแริ่ม่ที�ริ่ะบิุไว้ในริ่ายการิ่
หริ่ือริ่ะดับิเทียบิเท่า
กริ่ณีห้องพีักคู่แบิบิ TWN เต้็ม่ หริ่ือไม่่ม่ี ทางบิริ่่ษััทขอปรัิ่บิพีักแบิบิ
เต้ียงเดี�ยว DBL แทนโดยม่่ต้้องแจ้งให้ทริ่าบิล่วงหน้า หริ่ือ กริ่ณีริ่ะบิุ
พีักห้อง DBL ม่าแล้วห้องเต้็ม่หริ่ือไม่่ม่ีขอปริ่ับิพีัก TWN แทน กริ่ณี
ห้องพีัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตี้ยงเสริ่่ม่ หริ่ือฟูกที�นอนเสริ่่ม่ข้�นอยู่
กับิแบิบิที�พีักของโริ่งแริ่ม่นั�นๆ
• ค่าอาหาริ่ต้าม่ที�ริ่ะบิุในโปริ่แกริ่ม่ ค่าเข้าชีม่ ต้าม่ที�ริ่ะบิุไว้ใน
ริ่ายการิ่ทัวริ่์ข้างต้้น
• ค่าธริ่ริ่ม่เนียม่เข้าชีม่ต้าม่ริ่ายการิ่ที�ริ่ะบิุสำาหริ่ับินักท่องเที�ยวไทย
• ภาษัีมู่ลค่าเพี่�ม่ 7%
• เจ้าหน้าที�บิริ่่ษััทฯ คอยอำานวยความ่สะดวกต้ลอดการิ่เด่นทาง
• ค่าปริ่ะกันอุบิัต้่เหตุ้ต้าม่กริ่ม่ธริ่ริ่ม่์วงเง่น 1,000,000 บิาท ค่า
ริ่ักษัาพียาบิาล ต้าม่เงื�อนไขของบิริ่่ษััทฯปริ่ะกันภัยที�บิริ่่ษััททำาไว้ ทั�งนี�
ย่อม่อยู่ในข้อจำากัดที�ม่ีการิ่ต้กลงไว้กับิบิริ่่ษััทปริ่ะกันชีีว่ต้ ทุกกริ่ณี 
ต้้องม่ีใบิเสริ่็จและเอกสาริ่ริ่ับิริ่องทางการิ่แพีทย์ จากหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง ไม่่ริ่วม่ปริ่ะกันสุขภาพี ท่านสาม่าริ่ถสั�งซูื�อปริ่ะกันสุขภาพี
เพี่�ม่ได้จากบิริ่่ษััทปริ่ะกันทั�วไป

อัต้ริ่าบิริ่่การิ่นี�ริ่วม่

ม่ัดจำาท่านละ 3,000 บิาท/ท่าน และชีำาริ่ะเง่นค่าทัวริ่์ส่วนที�เหล่อ
ก่อนวันเด่นทางอย่างน้อย 20 วัน (การิ่ไม่่ชีำาริ่ะเง่นค่ามั่ดจำา หริ่ือ
ชีำาริ่ะไม่่คริ่บิ หริ่ือเชี็คธนาคาริ่ถูกริ่ะงับิการิ่จ่ายไม่่ว่าด้วยสาเหตุ้ใด 
ผู้้จัดม่ีส่ทธ่ยกเล่กการิ่จองหริ่ือยกเล่กการิ่เด่นทาง)  

เงื�อนไขการิ่จอง



• ค่าม่่น่บิาริ่์ในห้องพีัก และค่าใชี้จ่ายส่วนตั้ว เชี่น ค่าโทริ่ศัพีท์ 
ค่าซูักริ่ีด เป็นต้้น
• ไม่่ริ่วม่นำ�าหนักสัม่ภาริ่ะโหลดใต้้ท้องเคริ่ื�องกริ่ณีต้้องการิ่ชีำาริ่ะ
เพี่�ม่พีริ่้อม่ค่าทัวริ่์
     - เพี่�ม่ 15 ก่โลกริ่ัม่ ริ่าคา 480 บิาท/เที�ยว
     - เพี่�ม่ 20 ก่โลกริ่ัม่ ริ่าคา 510 บิาท/เที�ยว
     - เพี่�ม่ 25 ก่โลกริ่ัม่ ริ่าคา 650 บิาท/เที�ยว
     - เพี่�ม่ 30 ก่โลกริ่ัม่ ริ่าคา 1,020 บิาท/เที�ยว
     - เพี่�ม่ 40 ก่โลกริ่ัม่ ริ่าคา 1,260 บิาท/เที�ยว
• ค่าใชี้จ่ายและค่าอาหาริ่ที�นอกเหน่อจากริ่ายการิ่ที�ริ่ะบุิ
• ค่าปริ่ะกันภัยธริ่ริ่ม่ชีาต้่ และปริ่ะกันชีีว่ต้ส่วนตั้ว และปริ่ะกัน
สุขภาพี
• ค่าอาหาริ่สำาหรัิ่บิท่านที�ทานเจ ม่ังสว่รัิ่ต้่ และหริ่ืออาหาริ่
สำาหริ่ับิมุ่สล่ม่ 
• ค่าท่ปไกด์ ท่านละ 300 บิาท 
• ชีาวต้่างชีาต้่ ชีำาริ่ะเพี่�ม่ท่านละ 800 บิาท

อัต้ริ่านี�ไม่่ริ่วม่

• ยกเล่กก่อนการิ่เด่นทางต้ั�งแต้่ 30 วันข้�นไป ค่นเง่นค่าทัวริ่์โดย
หักค่าใชี้จ่ายที�เก่ดข้�นจริ่่ง
• ยกเล่กก่อนการิ่เด่นทาง 15-29 วัน ยึดเง่น 50% จากยอดที�
ลูกค้าชีำาริ่ะม่า และเก็บิค่าใชี้จ่ายที�เก่ดข้�นจริ่่ง(ถ้ามี่)
• ยกเล่กก่อนการิ่เด่นทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนส่ทธ่�ยึดเง่น
เต้็ม่จำานวน

*กริ่ณีม่ีเหตุ้ยกเล่กทัวริ่์ โดยไม่่ใชี่ความ่ผ้่ดของบิริ่่ษััททัวริ่์
ค่นเง่นค่าทัวริ่์โดยหักค่าใชี้จ่ายที�เก่ดข้�นจริ่่ง(ถ้ามี่)

*ค่าใชี้จ่ายที�เก่ดข้�นจริ่่ง เชี่น ค่ามั่ดจำาต้ั�วเคริ่ื�องบิ่น โริ่งแริ่ม่ 
และค่าใชี้จ่ายจำาเป็นอ่�นๆ

เงื�อนไขการิ่ยกเล่กและค่นค่าทัวริ่์



• การิ่เด่นทางในแต้่ละคริ่ั�งจะต้้องม่ีผู้้โดยสาริ่ขั�นต้ำ�า 9 ท่าน
• บิริ่่ษััทฯ ม่ีส่ทธ่�ที�จะเปลี�ยนแปลงริ่ายละเอียดบิางปริ่ะการิ่ในทัวริ่์นี� 
เม่่�อเก่ดเหตุ้สุดว่สัยไม่่อาจแก้ไขได้
• บิริ่่ษััทฯ ไม่่ริ่ับิผ้่ดชีอบิค่าเสียหายในเหตุ้การิ่ณ์ที�เก่ดจากยานพีาหนะ
 การิ่ยกเล่กเที�ยวบิ่น การิ่ล่าชี้าของสายการิ่บิ่น ภัยธริ่ริ่ม่ชีาต้ ่
การิ่เม่่อง จริ่าจล ปริ่ะท้วง คำาสั�งของเจ้าหน้าที�ริ่ัฐ และอ่�นๆ ที�อยู่นอ
เหน่อ
• การิ่ควบิคุม่ของทางบิริ่่ษััท หริ่ือค่าใชี่จ่ายเพ่ี�ม่เต้่ม่ที�เก่ดข้�นทาง
ต้ริ่ง หริ่ือทางอ้อม่ เชี่น การิ่เจ็บิป�วย การิ่ถูกทำาริ่้าย การิ่สูญ่หาย 
ความ่ล่าชี้า หริ่ือจากอุบิัต้่เหตุ้ต้่างๆ
• ม่ัคคุเทศก์ พีนักงาน และต้ัวแทนบิริ่่ษััทฯ ไม่่มี่ส่ทธ่�ในการิ่ให้คำา
สัญ่ญ่าใดๆ ทั�งส่�นแทน บิริ่่ษััทฯนอกจากม่ีเอกสาริ่ลงนาม่โดยผู้้มี่
อำานาจของบิริ่่ษััทฯกำากับิเท่านั�น
• ริ่าคาดังกล่าวข้างต้้นสาม่าริ่ถเปลี�ยนแปลงได้ต้าม่ความ่เหม่าะ
สม่ ทั�งนี�ข้�นอยู่ต้าม่สภาวะค่าเง่นบิาทและค่านำ�าม่ันที�ไม่่คงที� การิ่ปริ่ับิ
ริ่าคาค่าโดยสาริ่ของสายการิ่บิ่น เพี่�ม่เต้่ม่จากริ่าคาที�กำาหนดไว้
• เม่่�อท่านออกเด่นทางไปกับิคณะแล้ว ท่านงดใชี้บิริ่่การิ่ใดบิริ่่การิ่
หนึ�ง หริ่ือไม่่เด่นทางพีริ่้อม่คณะ ถ่อว่าท่านสละส่ทธ่� ไม่่สาม่าริ่ถเริ่ียก
ริ่้องค่าบิริ่่การิ่ค่นได้ ไม่่ว่ากริ่ณีใดๆ ทั�งส่�น

หม่ายเหตุ้




