
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

 ตุลาคม 01-04 / 08-11 / 09-12 / 11-14 / 15-18 / 22-25 / 29ต.ค.-01พ.ย.  
 พฤศจิกายน  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 
 ธนัวาคม 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 

วนัแรก(1)       เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล 
        ขุนยวม – วดัต่อแพ – ทุ่งดอกบัวตอง – ดอยแม่อูคอ – ถนนคนเดนิแม่ฮ่องสอน   
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 168 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ (106 กม.) ชมช่องแคบ

เขาขาดท่ีมีหนา้ผาหินขนาบล าน ้าแม่แจ่ม ท าใหเ้กิดหุบเขาผา
ลึก โดยความลึกของหน้าผาวดัจากสะพานออบหลวงถึง
ระดับน ้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามท่ีธรรมชาติ
สร้างสรรคไ์วอ้ยา่งสวยงามเบ้ืองล่างเป็นแม่น ้าท่ีไหลคดเคี้ยว
ผา่นช่องเขาขาด ซ่ึงช่องเขาน้ีมีลกัษณะเป็นผาสูงชนั  จากนั้น
เดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพนัธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวน
สนบ่อแกว้’ (23 กม.) พื้นท่ีทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ 
ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ น าพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้และไตห้วนั เพื่อทดลองหาพนัธุ์ท่ี
เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือมโทรมบน

ดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสนท่ีเรียงราย เป็น
ทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์
บางๆ ท่ีสองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั้น
เดินทางสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ ้าแกว้โกมล’ (42 กม.) ชม

ถ ้าท่ีมีผลึกแร่แคลไซคท่ี์มีลกัษณะคลา้ยเกล็ดหิมะ  ท่ีมีความ
ใสกาวบริสุทธ์ิดูคลา้ยเกล็ดน ้ าแข็งเกาะทั้งบริเวณผนังถ ้า จดั
ว่าเป็นถ ้าท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย อีกทั้งยงัเป็น
หน่ึงในถ ้าผลึกแร่แคลไซต์ท่ีคน้พบเพียง 3 แห่งทัว่โลก คือ
พบท่ี จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ‘วดัต่อแพ’ (73 กม.) วดัเล็กๆ ท่ีมีอายุ



 

เก่าแก่มากกว่า 100 ปีริมแม่น ้ายวม ท่ีมีศาลาการเปรียญท่ีสร้างจากไมส้ักทั้งหลงัตกแต่งดว้ยไมฉ้ลุลวดลายสวยงาม 
รวมถึงวิหารและเจดียท่ี์ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและไทใหญ่ ตวัเจดียเ์ป็นสีทองอร่ามเป็นท่ีเคารพและศรัทธา
ของชาวบา้นในอ าเภอขนุยวม จากนั้นน าท่านชม *** ‘ทุ่งบวัตอง ท่ีดอยแม่อูคอ’ ท่ีบานสะพร่ังเต็มดอย ถือเป็นทุ่ง
ดอกบวัตองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย (ชมไดเ้ฉพาะเดือน พฤศจิกายน–ตน้ธันวาคม ) จากนั้นเดินทาสู่เขา้สู่แม่ฮ่องสอน 
(71 กม.) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นท่ีถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ภูโคลน – ถ ำ้ปลำ – สะพำนซูตองเป้ - กะเหร่ียงคอยำว 

‘บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ – พระธำตุดอยกองมู 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 หลงัอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (43 กม.) อดีตเขาหัวโลน้ และป่าเส่ือมโทรม ท่ีมีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น 

รวมถึงส ร้าง “อ่างเก็บน ้ าปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึ้ นตามแนว
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จนท าให้ทศันียภาพท่ีเป็น
เอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปี ชมทิวทศัน์ท่ี
แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ และสาย
หมอกท่ีลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ าสวยงามน่าประทบัใจ จากนั้น
แวะ ‘บา้นรักไทย’ (12 กม.) หมู่บา้นชาวจีนยูนนานอดีต ทหาร
จีนคณะชาติ “ก๊กมินตัง๊” (กองพล 93) อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 
กว่า 1,776 เมตร ท าให้พื้นท่ี เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชา
พนัธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์ของ หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ย
ทิวเขา แมกไมท่ี้ อุดมสมบูรณ์   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน ’ (27 กม.) แหล่งน ้ าแร่และโคลน

ธรรมชาติท่ีมาจากสายน ้ าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไปดว้ย แร่ธาตุ ท่ี
มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย ์มีเวลาให้ท่าน
ได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตามอัธยาศัย 
*** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์)  เดินทางสู่ ‘อุทยาน
แห่งชาติ ถ ้ าปลา – น ้ าตกผาเส่ือ’ (6 กม.) ภายในถ ้ ามีน ้ าไหล
ออกจากถ ้าใตภู้เขาอยู่ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง 



 

ปลาคงั หรือ ปลาพลวง จ านวนมากมาอยูอ่าศยัในถ ้าแห่งน้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทศัน์ของสภาพป่า หนา้ผาเขา
หินปูนอนัเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามมาก จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานท่ีเกิดจาก ความ
ศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของ
พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็น
สะพานไม้ไผ่ท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
ไทย มีความเช่ือกนัว่า หากไดม้ายืนอยู่
กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ 
ความส าเร็จใดๆ  ก็จะพบกับความ
สมหวงั  เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือ
เฒ่า’ (24 กม.) เพื่อชมวิถีชีวิตและความ
เป็ น อยู่ ข องชน เผ่ าคอยาว ซ่ึ ง เป็ น
หมู่บ้านชนเผ่าคอยาวท่ีอพยพ ล้ีภัย
สงครามเขา้มาอยู่ท่ีแม่ฮ่องสอนมานาน 
โดยด ารงชีวิตและวัฒนธรรมแบบ
ดั้ งเดิม  ล้อมรอบไปด้วยป่า ภายใน
หมู่บ้านมีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของท่ีระลึกต่างๆ ให้นักท่องเท่ียว โดย
สินค้าส่วนใหญ่  จะเป็นพวกผ้าทอ 
เค ร่ืองประดับ  จากนั้ นน าสมาชิก
สักการะ “พระธาตุดอยกองมู ” (12 
ก ม .)  ศ าส น ส ถ าน คู่ บ้ าน คู่ เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนท่ีถูกโอบ
ลอ้มดว้ยภูเขาสูงชนั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที่สำม(3)   วดัจองค ำ,วดัจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลกุข้ำวหลำม – ดอยกิว่ลม  
          ปำย – วดัน ้ำฮู – สะพำนประวตัิศำสตร์ – กองแลน – ห้วยน ้ำดัง – เชียงใหม่   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชมวดัจองค าและวดัจอง

กลาง สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 
สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้ นเดินทางสู่ จุดชมวิว 
‘บ้านลุกข้าวหลาม ’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.)  ชม
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยงัเต็มไป
ดว้ยร้านรวงสินคา้สินคา้พื้นเมืองอย่างพวกผกัและ
ผลไม้ของชาวบ้ านมู เซอมาจ าห น่ ายให้ กับ
นกัท่องเท่ียวมากมาย จากนั้นแวะชมวิวสองฝ่ัง อ.
ปาย และ อ.ปางมะผา้ จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยก่ิว
ลม’  (33 กม.)  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของเมืองปาย สั กการะ  ‘หลวงพ่ อ อุ่น เมือง ’ 
พระพุทธรูปศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  ท่ี เป็น ท่ีสักการะของ
ชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองท่ีเรียกว่า 
เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา ซ่ึ งบรรจุอัฐิพระ
สุพรรณกัลยาอยู่ อีกด้วย  ชมและถ่ายภาพกับ 
‘สะพานประวติัศาสตร์’ ขา้มแม่น ้ าปาย ท่ีสร้างขึ้น
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้ นแวะชม ‘กอง
แลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง 
ท่ีถูกกดัเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดต่อกนัเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ และ
ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองปาย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงั’ (29 กม.)  
จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลบัซับซ้อน เป็นป่าตน้น ้ าล าธารท่ีสวยงาม 
จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)    



 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คดิ หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)   เชียงใหม่ – บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคำว – เดินทำงกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใชชี้วิตอยู่กนัอย่างเรียบง่าย ใน

ก่ิงอ าเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศเป็นท่ีดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหท่ี้น่ีมีอากาศ
เยน็และช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘แม่น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บา้นสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี 
ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ท่ีมีวิหารเป็นไมท้ั้งหลงั หนา้จัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงั
มีพระอุโบสถท่ีตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ีเขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นท่ีท าเม่ียง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาท่ีชาวบา้นเอาใบมาท าเป็นผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นอยา่งหมอนใบชาส าหรับ
จ าหน่ายให้นักท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมน ้ าตก หรือสัมผสัวิถีชีวิตชาวแม่ก าปองหรือ
ชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงาม
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้ งของ ‘วดั

พ ร ะ บ รม ธ าตุ ด อ ย สุ เท พ ’ ปู ช นี ย ส ถ าน
คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 มี
บนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดั
เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจดีย ์ทรงมอญ ท่ีใต้
ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะ
พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทาง
สู่อ.สันก าแพง เดิน เล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว ’ 
ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกลก้บัแม่น ้ าคาว วิถี
ชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มี
ลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเตม็ไปดว้ย
บ้านเรือนท่ีผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงาน
เส้ือผา้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผสั
ศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 



 

*** อำหำรเย็น อสิระตำมอธัยำศัย *** 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายลเ์ท่ียวบินท่ี WE 167 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
  

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 2,500 

08-11 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 3,000 

09-12 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 3,000 

11-14 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 3,000 

15-18 ต.ค. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

22-25 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

05-08 พ.ย. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

12-15 พ.ย. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

19-22 พ.ย. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

26-29 พ.ย. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

03-06 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

04-07 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

05-08 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

09-12 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

10-13 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 

17-20 ธ.ค. 63 10,490 10,490 10,290 9,990 3,000 

24-27 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 3,500 



 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดนิทำงเพยีง 8 ท่ำน 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 



 

***หมำยเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


