
 

 

 

ชมเทศกาลดอกบัวตองดอยแม่อูคอ  

ชมความสวยงามของศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดจอค า จองกลาง 

สักการะพระธาตุดอยกองมู ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง 



ชมดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสายหมอก ณ บ้านรักไทย 

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย 'ปางอุ๋ง' - เยือน บ้านจ่าโบ่ ชมววิหลักล้าน 

เยือน วัดพระธาตุแม่เย็น ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองปาย - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ปาย 

ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยนุไหล - ขอพร พระธาตุดอยค า 

ฟรี!! หน้ากากอนามัย พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจล 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– จงัหวดัเชยีงใหม ่– เทศกาลดอกบวัตองบานบน
ดอยแมอู่คอ – วดัจองกลาง – วดัพระธาตดุอยกองม ู 

 

05.30  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยสมายด ์(WE) พบเจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานยยคยามสะดยกในการเช็คอนิ 

07.25 นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่ยบนิที ่WE102 
08.45 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหยัดเชยีงใหม ่

 นําทา่นเดนิทางสู ่จังหยัดแมฮ่อ่งสอน (ใชเ้ยลาประมาณ 4 ชัย่โมง) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางชม เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแมอู่คอ อําเภอขุนยยม งานเทศกาลทีบ่่งบอกถงึ
ชย่งเริม่ตน้ของฤดกูาลทอ่งเทีย่ยในจังหยัดแมฮ่อ่งสอน - ชมทุง่ดอกบัยตองบนดอยแมอ่คูอ อําเภอขุนยยม 
จังหยัดแม่ฮ่องสอน มพีืน้ทีม่ากกย่า 500 ไร่ บนคยามสงูกย่า 1,600 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบัยตองทีใ่หญ่

และสยยทีส่ดุในประเทศไทย - การจําหน่ายผลติภัณฑ์ OTOP ของจังหยัดแม่ฮ่องสอน – การจําหน่าย
พชืผลทางการเกษตรบรเิยณทุ่งดอกบัยตอง (หมายเหตุ : ดอกบัยตองบานช่ยงปลายเดือนตุลาคม-ตน้

เดอืนธนัยาคมของทกุปี ทัง้นี้เป็นเพยีงการคาดการณ์เทา่นัน้ ขึน้อยู่กับสภาพภมูอิากาศ และขอสงยนสทิธิ์
ไมป่รับเปลีย่นรายการอืน่ทดแทนเนื่องจากเสน้ทางทีเ่ดนิทางไปชมทุ่งบัยตองห่างไกลจากสถานทีเ่ทีย่ย

อืน่) 
 



 
 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัจอค า จองกลาง ยัดจองคําและยัดจองกลาง เปรียบเสมือนยัดแฝด ดย้ยตัง้อยู่ใน

กําแพงเดยียกัน เมือ่มองจากดา้นหนา้ ยัดจองคํา จะอยูด่า้นซา้ยมอื สย่นยัดจองกลางจะอยูท่าง ขยามอื ยัด
จองคําและยัดจองกลางตัง้อยูก่ลางเมอืงแมฮ่อ่งสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางยัฒนธรรมของเมอืง
ไทใหญแ่หง่นี้ เพราะนอกจากคยามงดงาม ทางศลิปะแลย้ ยัดทัง้สอง ยังเป็น ศูนยก์ลางของกจิกรรมทาง

ยัฒนธรรม และประเพณีของชายแมฮ่อ่งสอน 
 

นําทา่นสกัการะ วดัพระธาตดุอยกองมู เป็นยัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชายจังหยัดแม่ฮ่องสอน เดมิมี
ชือ่เรยีกยา่ ยัดปลายดอยประกอบ ดย้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่ยยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จอง

ตอ่งสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจพุระธาตขุอง พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่นํามาจากประเทศพมา่ สย่นพระ
ธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแม่ฮ่องสอน คนแรก จากยัด
พระธาตดุอยกองมนูี้สามารถมองเห็นภมูปิระเทศและสภาพตัยเมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 

 
ทีพ่กั IMPERIAL MAE HONG SON RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง บา้นรกัไทย – ปางอุง๋ – บา้นจา่โบ ่– จดุชมววิดอยกิว่ลม – ปาย – พระธาตแุมเ่ย็น – ถนนคนเดนิ
ปาย 

 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชายไทยเชือ้สายยนูนานไดม้กีารขนานามย่า “ดนิแดนโรแมน

ตกิทา่มกลางสายหมอก” ทีร่ายลอ้มดย้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจากระดับน้ําทะเล

กย่า 1,700 เมตร ช่ยงหนา้หนายอากาศทีน่ี้จะหนายมาก สัมผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดย้ยขุนเขา ไป
หมอก และทะเลสาบ กับยถิชียีติทีร่ับอทิธพิลมาจากชายยนูนาน 



 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ปางอุง๋ โครงการพระราชดํารปิางตอง 2 มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทยิเขาสงูสลับซับซอ้น 

ภมูทิัศน์ทีเ่ป็นไฮไลทจ์นถกูขนานนามยา่สยติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อา่งเก็บน้ําหรอืทะเลสาบตรงกลาง

ทีล่อ้มรอบไปดย้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มืองหนาย ชย่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่
ผนืน้ํา มหีงสข์ายและหงสดํ์าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 

 
 

 
 

 นําทา่นสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอําเภอ ปางมะผา้ จังหยัดแม่ฮ่องสอน ชายบา้นสย่นใหญ่เป็น
ชายลาหู่ที่ยา้ยมาจากหย้ยยาย นอกจากนี้ยังมีรา้นก๋ยยเตี๋ยยหอ้ยขา ที่เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยย

มาเยื่อนแลย้จะตอ้งแยะเช็คอนิที่รา้นดย้ยคยามเก๋ของรา้นที่ตอ้งน่ังหอ้ยขาทานก๋ยยเตี๋ยยพรอ้มกับชม
ทัศนียภาพยยิหลักลา้นทีส่ยยงามของทยิเขา  



 

 

 
 
หลังจากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระธาตแุมเ่ย็น เป็นยัดศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงปายมานาน บรเิยณยัดเงยีบสงบ ร่มรืน่ มี

จดุเดน่อยูท่ีพ่ระพทุธรปูสขีายขนาดใหญ ่อยูบ่นภเูขามองเห็นไดช้ัดจากตัย อ.ปาย โดยประยัตขิองยัดพระ
ธาตแุมเ่ย็นไมม่ปีรากฏยา่สรา้งขึน้ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกยา่ “เจดยีพ์ระ

ธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยี์ทรงระฆังสขีายฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบเจดียพ์ม่า 
นักทอ่งเทีย่ยนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหยพ้ระนอน แลย้ทีน่ี่ยังสามารถชมยยิทยิทัศน์ของตัยเมอืง
ปาย – แมน้ํ่าปายไดอ้กีดย้ย 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอยา่งอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ 

ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั YOMA PAI หรอืเทยีบเทา่ 

 



วนัทีส่ ี ่ จุดชมววิหยุ่นไหล – สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย – จงัหวดัเชยีงใหม ่– วดัพระธาตุดอยค า – 
สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ หยุนไหล เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ยทีไ่ดร้ับคยามนิยมอย่างรยดเร็ย อากาศหนาย
เย็นอนัเป็นเสน่หข์องอําเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักทอ่งเทีย่ยจากทกุทศิ ใหเ้ดนิทางไปสมัผัส ยามเชา้มทีะเล
หมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับทีผู่ค้นขึน้ไปแยง่พืน้ทีช่มยยิ บนจุดชมยยิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็น

ตัยเมอืงปาย และสายหมอกทีร่ยมตัยกันเป็นกอ้นไหลเหมอืนดังสายน้ําท่ามกลางหุบเขาในอําเภอปาย ได ้
อย่างงดงาม นักท่องเทีย่ยส่ยนใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมยยิทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. 

เพือ่รับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดยงอาทติย ์อันอบอุน่ในยามเชา้ ณ บนจุดชม
ยยิ 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิยณกโิลเมตรที ่88 ก่อน

เขา้สู่ตัยเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อําเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพื่อใชข้า้มแม่น้ําปายและลําเลยีงเสบยีงและอายุธเขา้
ไปยังประเทศพมา่ หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อําเภอปายจงึกลับคนืสูค่ยามสงบสขุอกีครัง้หนึ่ง 

โดยหลงเหลอืไยเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นี้ยา่ “สะพานประยัตศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแหง่นี้ถกูสรา้งดย้ยไม ้แต่
หลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหล็ก 

 
 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูจั่งหยัดเชยีงใหม ่(ใชเ้ยลาเดนิทางประมาณ 3 ชัย่โมง) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นยัดสําคัญในจังหยัด

เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กย่า 1 ,300 ปี ตั ้งอยู่บริเยณดอยคํา 

ดา้นหลังอทุยานหลยงราชพฤกษ์ ห่างจากตัยเมอืงประมาณ 10 

กโิลเมตร ยัดพระธาตุดอยคําสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ

นางจามเทยีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็น

ผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดย้ยเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีร ิกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และ

พระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชื่อยัดสุยรรณบรรพต แต่ชายบา้นนิยม

เรยีกยา่ "ยัดดอยคํา" ไฮไลทท์ีสํ่าคัญของการมาเยือ่น ณ ยัดแหง่นี้ก็คอืการมาสกัการะ หลยงพ่อทันใจ ซึง่

มชี ือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของคยามศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของยัดท่านจะไดพ้บเห็นกับยยิของ

เมือ่งเชยีงใหมอ่กีดย้ย  

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 

จดุธปู 3 ดอก แลย้ตัง้นะโม 3 จบ แลย้ย่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แลย้ตามดย้ย
ชือ่ ....... แลย้ตามดย้ยเรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลย้บอกองคห์ลยงพอ่ทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อสําเร็จโดย

ด่ยน เมือ่ขา้พเจา้สําเร็จแลย้จะนํามะลจํิานยน ..... มาถยายแก่ท่าน” *แนะนํา คยรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐาน

ของคยามเป็นไปได*้ 

 
นําทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม ่รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพืน้เมอืงของเชยีงใหม่ มขีองฝากมากมาย 

อาท ิไสอ้ั่ย แคปหม ูน้ําพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหยัดเชยีงใหม ่(หมายเหต ุ: กรณีรา้นปิดขอ
สงยนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดยโรรสแทน) 

 



 
 
 ไดเ้ยลาอันสมคยรนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่
 

21.15 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่ยบนิที ่WE121 
22.35 เดนิทางถงึสนามบนิสยุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสยัสดภิาพ ... พรอ้มคยามประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

06 – 08 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

13 – 15 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

20 – 22 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

27 – 29 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

28 – 30 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

** ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวัได ้** 



 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 

บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตาม

จ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่ยมทปิคนขับรถ) 
 คา่ตั๋ยโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะสม โดยคํานึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอน

เตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ
มาตรฐานคณุภาพและคยามเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่ยคอยบรกิาร และ อํานยยคยามสะดยกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหย่างเดนิทาง ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสย่นตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รยมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุยใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด

หยดุงาน การปฏยิัต ิอบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดย้ยสายการบนิอืน่ทีไ่มไ่ดร้ยมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ย ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยยหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รยมถงึกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมย่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืยา่นักทอ่งเที่ยยสละสทิธกิารเดนิทางในทัยรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในยันเยลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ 
ยันจันทร ์ถงึศกุร ์เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร ์เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่าย
และยันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยยหรอืเอเจน

ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มย่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงื่อนไขการคืนเงิน
คา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นยันเดนิทางมากกย่า 30 ยัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัยรเ์ต็มจํานยน หรือหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตาม
จรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 40 

วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นยันเดนิทางมากกยา่ 15 ยัน คนืเงนิคา่ทัยร ์50% และหรอืหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ อาท ิค่าจอง

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ย ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ้่ายที่

จําเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้
2.3 ยกเลกิกอ่นยันเดนิทางนอ้ยกยา่ 15 ยัน ไมค่นืเงนิคา่ทัยรท์ีช่ําระแลย้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัยรน์ี้สําหรับผูม้ยีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 
2. ทัยรน์ี้เป็นทัยรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไยใ้นรายการไม่ย่าบางสย่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ย่าบางสย่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเยลา ณ ยันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึคยาม
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อคยามเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ยที่

มไิดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏยิัต ิ อบุัตเิหต ุคยาม
เจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จํากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหยัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของ

ภาครัฐ ทัง้นี้นักทอ่งเทีย่ยทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคียามพรอ้มปฏบิัตติามเงือ่นไขของจังหยัดนัน้ๆ 
 


