
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คนื  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วันที่ 31 ธันวำคม – 03 มกรำคม 2564  
 

วนัพฤหัสที่ 31 ธันวำคม 2563 (1) เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล 
           ขุนยวม – วัดต่อแพ – ทุ่งดอกบัวตอง – ดอยแม่อูคอ  

    ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน   
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินเวยีดเจ็ด (เคาเตอร์ K ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม ่โดยสายการบนิเวียดเจ็ด เที่ยวบนิที่ VZ 100 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ (106 กม.) ชมช่องแคบ

เขาขาดท่ีมีหนา้ผาหินขนาบล าน ้ าแม่แจ่ม ท าให้เกิด
หุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจาก
สะพานออบหลวงถึงระดับน ้ าปกติประมาณ 32 
เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่าง
สวยงามเบ้ืองล่างเป็นแม่น ้ าท่ีไหลคดเคี้ยวผ่านช่อง
เขาขาด ซ่ึง ช่องเข าน้ี มีลักษณะเป็นผาสูงชัน  
จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธ์ุไมบ้่อ
แกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พ้ืนท่ีทดลอง
ปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
น าพัน ธ์ุมาจากต่ างประเทศ เช่น  ออสเตรเลีย 
แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธ์ุที่
เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือม
โทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่า
สนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตยบ์างๆ ที่สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติก
น่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



 

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ ้าแกว้โกมล’ (42 
กม.) ชมถ ้ าท่ีมีผลึกแร่แคลไซค์ท่ีมีลักษณะคล้าย
เกล็ดหิมะ  ที่มีความใสกาวบริสุทธ์ิดูคล้ายเกล็ด
น ้าแข็งเกาะทั้งบริเวณผนงัถ ้า จดัว่าเป็นถ ้าท่ีงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงใน
ถ ้าผลึกแร่แคลไซตท่ี์คน้พบเพียง 3 แห่งทัว่โลก คือ
พบที่  จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้ น
เดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ‘วดัต่อแพ’ (73 กม.) วดั
เล็กๆ ท่ีมีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปีริมแม่น ้ ายวม ท่ี
มีศาลาการเปรียญท่ีสร้างจากไมสั้กทั้งหลงัตกแต่ง
ดว้ยไมฉ้ลุลวดลายสวยงาม รวมถึงวิหารและเจดียท์ี่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและไทใหญ่ ตวัเจดีย์
เป็นสีทองอร่ามเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวบา้นในอ าเภอขุนยวม จากนั้นน าท่านชม *** ‘ทุ่งบวัตอง ที่ดอยแม่
อูคอ’ ท่ีบานสะพรั่งเต็มดอย ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย (ชมได้เฉพาะเดือน พฤศจิกายน–ต้น
ธนัวาคม ) จากนั้นเดินทาสู่เขา้สู่แม่ฮ่องสอน (71 กม.) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วนัศุกร์ที่ 01 มกรำคม 2564 (2)  ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ภูโคลน – ถ ำ้ปลำ – สะพำนซูตองเป้ 

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

และป่าเส่ือมโทรม ทีมี่การฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น 
รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้าปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึ้นตามแนว
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนท าให้ทศันียภาพ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศท่ีเย็นตลอดทั้งปี 
ชมทิวทศัน์ที่แวดลอ้มไปดว้ยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์
อ่อนๆ และสายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ าสวยงาม
น่าประทับใจ  จากนั้ นแวะ ‘บ้านรักไทย ’ (12 กม.) 
หมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ “ก๊ก
มินตัง๊” (กองพล 93) อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล กว่า 1,776 



 

เมตร ท าให้พ้ืนท่ี เหมาะสมอย่างยิ่งกบัการปลูกชาพนัธ์ุดี และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์ของ หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ย
ทิวเขา แมกไมท้ี่ อุดมสมบูรณ์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่งน ้าแร่และโคลนธรรมชาติท่ีมาจากสายน ้าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไปดว้ย แร่

ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณ
ของมนุษย ์มีเวลาให้ท่านได้ทดลองสปาพอก
ผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตามอัธยาศยั *** 
(ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทวัร์) เดินทางสู่ 
‘อุทยานแห่งชาติ ถ ้ าปลา – น ้ าตกผาเส่ือ’ (6 
กม.) ภายในถ ้ามีน ้ าไหลออกจากถ ้าใตภู้เขาอยู่
ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคงั 
หรือ ปลาพลวง จ านวนมากมาอยู่อาศัยในถ ้ า
แห่งน้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทศัน์ของสภาพ
ป่า หน้าผาเขาหินปูนอันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก 
จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) สะพานที่เกิด
จาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ
สงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย  มีความเช่ือกันว่า หากได้มายืนอยู่กลาง
สะพานแลว้อธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับ
ความสมหวงั  เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ (24 กม.) 
เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซ่ึงเป็น
หมู่บ้านชนเผ่าคอยาวท่ีอพยพล้ีภัยสงครามเข้ามาอยู่ ท่ี
แม่ฮ่องสอนมานาน โดยด ารงชีวิตและวฒันธรรมแบบ
ดั้ งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า ภายในหมู่บ้านมีสถานท่ี
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ให้นกัท่องเที่ยว โดย
สินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ เคร่ืองประดบั จากนั้น
น าสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” (12 กม.) ศาสน
สถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามของเมือง
แม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงชนั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 



 

วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (3) วัดจองค ำ,วัดจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลุกข้ำวหลำม  
    ดอยกิ่วลม - ปำย – วัดน ้ำฮู – สะพำนประวัติศำสตร์ – กองแลน
    ห้วยน ้ำดัง – เชียงใหม่   

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารน าท่ านเยี่ ยมชมวัดจองค าและวัดจองกลาง 

สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน 
ศูนยก์ลางของกิจกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาว
แม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริ

มงคล จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘บา้นลุกข้าวหลาม’ อ.ปาง
มะผา้ (53 กม.)  ชมทิวทศัน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยงั
เต็มไปด้วยร้านรวงสินค้าสินค้าพ้ืนเมืองอย่างพวกผักและ
ผลไมข้องชาวบา้นมูเซอมาจ าหน่ายให้กบันกัท่องเที่ยวมากมาย 
จากนั้นแวะชมวิวสองฝ่ัง อ.ปาย และ อ.ปางมะผา้ จากจุดจุดชม
วิว ‘ดอยกิ่วลม’  (33 กม.)  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘วดัน ้าฮู’ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองปาย 

สักการะ ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ พระพุทธรูปศักดิ์ สิทธ์ิ ที่เป็นที่
สักการะของชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองที่เรียกว่า 
เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซ่ึงบรรจุอฐิัพระสุพรรณกลัยาอยู่อีก
ด้วย ชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพานประวตัิศาสตร์’ ขา้มแม่น ้ า
ปาย ท่ีสร้างขึ้นสมยัสงครามโลกครั้ งท่ี 2 จากนั้นแวะชม ‘กอง
แลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง ท่ีถูกกดัเซาะเป็นร่องลึก
คลา้ยหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะ
เมืองผีของจงัหวดัแพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม
ของเมืองปาย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วย
น ้าดงั’ (29 กม.)  จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน ้ าล าธารที่
สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



 

ที่พัก: โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วนัอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (4)  เชียงใหม่ – บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคำว 
     เดินทำงกลับ 

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

กิ่งอ าเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าให้ท่ีน่ีมีอากาศ
เยน็และช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘แม่น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บา้นสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี 
ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ที่มวีิหารเป็นไมท้ั้งหลงั หนา้จัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไมสั้ก เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงั
มีพระอุโบสถท่ีตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ีเขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านที่ท าเมี่ยง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาที่ชาวบา้นเอาใบมาท าเป็นผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นอย่างหมอนใบชาส าหรับ
จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมน ้ าตก หรือสัมผสัวิถีชีวิตชาวแม่ก าปองหรือ
ชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงาม
ตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้งของ ‘วดั

พ ร ะบ รม ธ าตุ ด อ ย สุ เท พ ’ ปู ช นี ย ส ถ าน
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 มี
บนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดั
เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ทรงมอญ ที่ใต้
ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะ
พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทาง
สู่อ.สันก าแพง เดิน เล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว ’ 
ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกลก้ับแม่น ้ าคาว วิถี
ชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มี
ลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ย
บ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงาน
เส้ือผา้ ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผสั
ศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพิ้การ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พ้ืนเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

19.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม ่



 

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
21.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยโดยสายการบินเวียดเจ็ด เที่ยวบินที่ VZ 107 
22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
  
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 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  
เพ่ิมท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วันที่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 2564 

17,900 17,900 17,700 17,400 7,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อัพเกรดห้องพักกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 
 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  



 

2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละครั้ งตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยู่กบัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 



 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ ง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


