
       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
เดินทาง ตั้งแต่  มีนาคม –มิถุนายน 64 

ปาย / วัดพระธาตุดอยกองมู / ปายแคนย่อน / สะพานซูตองเป้ 
บ้านรักไทย / บ้านจ่าโบ ่/ บ้านสันติชล / จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล 

 
 

 
 
 
เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวดอยกิ่วลม –ห้วยน้้าดัง –สะพานประวัติศาสตร์
ท่าปาย–ร้าน COFFEE TEA SAPAN PAI –พรธาตุแม่เย็น– ปายแคนย่อน - ถนนคนเดินปาย    

วันที่ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล – วัดน้้าฮู– บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วย
เฮี๊ยะ – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว – วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองค้า จองกลาง     

วันที่ 3  บ้านรักไทย-ไร่ชา ลีไวน์รักไทย – สะพานไม้ซูตองเป้ -เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ    

 
 

แอ่วเมืองสามหมอก 
ปาย  บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน 

เร่ิมต้นเพียง   7,990. – 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จุดชมวิวดอยกิว่ลม –ห้วยน้้าดัง –
สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย–ร้าน COFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคน
ย่อน - ถนนคนเดินปาย 

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน
แอร์เอเชีย  

06.40 น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3437 
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกด์ท้องถ่ินคอยต้อนรับ จากนั้นน้าท่านขึ้น

เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางต่อไปยังจังหวัด แม่ฮ่องสอน เมืองขนาด
เล็กท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวดอยก่ิวลม ตั้งอยู่ในอุทยานห้วย
น้้าดัง เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและอากาศดีมาก ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้าม

ล้าน้้าปาย เปรียบเสมือนประตูสู่ อ้าเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่  อ.ปาย 
แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 
2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใช้ข้ามแม่น้้าปายและล้าเลียงเสบียงและอาวุธเพ่ือเข้าโจมตี
ประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ กองทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวไทยจาก
หมู่บ้านต่างๆ ให้ขุดถางเส้นทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกัน
ชาวบ้านอีกฝ่ังจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขุดถากถางเส้นทางมุ่งหน้าไปยัง 
จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองทางต่างมาบรรจบกันที่ฝ่ังแม่น้้า บริเวณบ้านท่าปาย อ.ปาย แล้วจึง
ร่วมแรงกันใช้ช้างลากไม้ใหญ่หน้า 30 นิ้ว ออกจากป่า ตั้งเป็นเสาสร้างขึ้นเป็นสะพาน 
บรรจบทั้ งสองฝ่ังเข้าด้วยกันเหนือแม่น้้าปาย กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่ง
ประวัติศาสตร์สงคราม จากนั้นน้าท่านเช็คอินที่ ร้านCOFFEE TEA SAPAN PAI ร้าน
กาแฟยอดนิยมที่มาปายต้องแวะมาถ่ายรูปเช็คอิน 
 
 
 



       

 
 
 
 

  
  

จากนั้นน้าท่านเดินทางไปยังวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน 
บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็น
ได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด 
ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรง
ระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า 
น้าท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็น
ร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ 
แล้วยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท้า
ภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟอีกด้วย 
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซ้ือมากมายตั้งแต่ของกินพ้ืนเมืองไป
จนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพ้ืนเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด 
 
 
 
 

เย็น อิสระอาหารค้่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกต่อการเดินเล่นและช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า(กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม 

หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจ
เป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม) 
 

  

Day 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แม่ฮ่องสอน 

  



       

วันท่ี 2 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – บ้านสันติชล – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกกิอคอ
บ้านห้วยเฮี๊ยะ – สะพานไม้ซูตองเป้ – หมู่บ้านกระเหร่ียงคอยาว – วัดพระ
ธาตุดอยกองมู - วัดจองค้า จองกลาง  

เช้า 
05.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) 
น้าท่านชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ต้าบลเวียงใต้ อ้าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทิตย์ข้ึนที่สวยงามของอ้าเภอปาย ซ่ึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถ
มองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของ
เมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก   ค้าว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่
เมฆไหลมารวมกัน ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็
อพยพย้ายถ่ินฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดู
หนาว จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้าน
สันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากประเทศจีน และด้วย
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไว้
อย่างเหนียวแน่น ท้าให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมาเยือนเมืองปายแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ วัดน้้าฮ ูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อ
อุ่นเมือง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท้าด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียร
กลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้้าขังอยู่  มีน้้าไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมา
ตลอดเวลา จึงมีผู้คนหล่ังไหลมาขอน้้ามนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ 

 น้าท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ เปน็ชุมชนเล็ก ตั้งอยู่ที่ อ. ปางมะผ้า บนเนินเขาที่แวดล้อม
ด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉาก
หลัง จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อไปยังอ้าเภอปาย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวกิกอคอ
บ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นจุดชมวิวที่ท่านจะได้ชมทัศนยีภาพอันงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 

  



       

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) 
 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระ

เหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด มีประมาณ 20 หลังคาเรือนซ่ึงอพยพลี้ภัยจากสงคราม
เข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ด้ารงชีวิตแบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต
และถ่ายรูปกับกะเหรี่ยงคอยาวได้ มีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น 
ภายในหมู่บ้านมีร้านจ้าหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ก้าไรเงิน หยก ผ้าทอ
มือ สร้อยคอ เครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ จากนั้นน้าท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุ
ดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ให้ท่านผ่อนคลายชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน้าท่านชม วัดจองค้า จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อโตเพ่ือให้ประสบความส้าเร็จในชีวิต ท้ามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้ว
คลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลาง ซ่ึงมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคน
และสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า  

เย็น รับประทานอาหารค้่า (มื้อที่ 4) 
ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า (กรณีห้องพักคู่แบบ 

TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3 ท่าน 
TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม) 
 

Day 
3 

 

 

แม่ฮ่องสอน 
- 



       

กรุงเทพฯ 

วันท่ี 3 บ้านรักไทย - ไร่ชา ลีไวน์รักไทย – เชียงใหม่ – ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) 

 น้าท่านเดินทางต่อไปยังบ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
ดินแดนโรแมนติก ที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้ งปี อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเล 
ประมาณ 1,800 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ 

 ท่ามกลางหุบเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากยูนนาน 
ชม ไร่ชา ลีไวน์รักไทย เป็นไร่ชาขั้นบันได และมีบ้านพัก รูปทรงแบบบ้านดินยูนนาน อยู่
กระจายในไร่ชา บริเวณหน้าทางเข้ามีหมวกและตะกร้าให้นักท่องเที่ยวยืมถ่ายรูป เสมือน
ว่าเป็นชาวไร่ก้าลังเก็บชา 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) 

บ่าย น้าท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของ
พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพ้ืนสะพานด้วยไม้ไผ่
ให้มีความยาวประมาณ 500 เมตร ให้ผ่านที่นาของชาวบ้าน เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรม
ภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก ให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝ่ังสามารถเดินข้ามไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น ค้าว่าซูตองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐาน
ส้าเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค้าอธิษฐานส้าเร็จซ่ึงมีความเชื่อกันว่า หาก
ได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความส้าเร็จใดๆก็จะพบกับความสมหวัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้าท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซ้ือของฝากสินค้าพ้ืนเมืองของ
ภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ อาทิ แคบหมู ไส้อ่ัว น้้าพริกหนุ่ม น้้าพริกอ่อง 



       

และสินค้าพ้ืนเมืองอีกมากมาย  
เย็น อิสระอาหารค้่าตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
20.20 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 

FD3426 
21.30 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

************************************************************************** 
หมายเหตุ : โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /การเดินทางช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประ

โยนช์ของท่านเป็นหลัก 
อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 
5-7 , 19-21 มี.ค. 64 7,990.- 
2-4 , 3-5 , 4-6  เม.ย. 64 7,990.- 
10-12 , 11-13 , 12-14, 13-15 เม.ย. 64 9,990.- 
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 8,990.- 
7-9 , 21-23 พ.ค. 64 7,990.- 
4-6 ,18-20, 25-27 มิ.ย. 64 7,990.- 
พักเดี่ยว เพ่ิม 2,000 บาท/ ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นจึงไม่มีราคาเด็ก* 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท้าการจอง 
  2. กรุณาปฏบิัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะน้า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)     
      และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้ร่วม    
      คณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
      -   เดินทางโดยรถตู้ มีจ้านวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบัส มีจ้านวนผู้เดินทางไมถึ่ง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวร์ 
  5. ก้าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน   
      ขณะนั้น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
  6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง 
      ค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  7. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั้น 
 
การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง 



       

  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส้าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
  2. ช้าระค่าทัวร์ทั้งหมด เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท้าการส้ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า 
      ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้ 
     ส้าหรับการท้าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 
     การยกเลิกการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 
 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
อาทิเช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้้าบนรถตลอด
การเดินทาง 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 
อัตรานี้รวม 
    1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวรข์้างต้น ที่นั่งบนเครื่อง  
       เป็นไปตามข้อก้าหนดของสายการบิน 
    2.ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จ้านวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น     
       พักห้องละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN    
    แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสรมิ หรือฟูกที่นอนเสริม ขึน้อยู่กับแบบที่พักของ   
    โรงแรมนั้นๆ 
   3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
   4.น้้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส้าหรับนักท่องเที่ยวไทย 
   6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที ่ 
      บริษัทท้าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง   
      ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท 



       

      ประกันทั่วไป 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
    1.ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
    2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
    3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
    5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช้าระเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 

 
 
 
 

 
 



       

 
 
 
 
 


