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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– จงัหวดัเชยีงใหม ่– สวนดอกไม ้แม่รมิ – ปาย – สะพานประวตัศิาสตร์

ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดนิปาย 

 
05.00  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

(มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 

 
07.30 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเที่ยวบนิที่ VZ114 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง และไม่รวมน า้หนกัสมัภาระ

โหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 400 บาท/เทีย่ว)  
08.50 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้แมร่มิ บรเิวณอ าเภอแม่รมินี้ มสีวนดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนทีม่ชี ือ่เสยีงมากอาท ิI 
love flower farm , สวนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กลิน่เกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง แต่ละสวนก็จะมีดอกไมจ้ัด

แต่งสวนที่แตกต่างกันไป เช่นดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร ์(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสวนดอกไมต้ามความเหมาะสม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเวลา และรายการทัวร)์ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอปาย (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดแมฮ่่องสอน เป็นที่

รูจ้ักกันดใีนดา้นความงามของธรรมชาต ิมปิระเทศ เป็นทีร่าบแอ่งกระทะ ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มดีอยแม่ยะเป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุ 
สงูประมาณ 2,005 เมตร มีแม่น ้าหลายสาย ไดแ้ก่ น ้าปาย น ้าของ และน ้าแม่ปิงนอ้ย อกีทัง้มีล าหว้ยอกีหลายสาย คือ หว้ยแม่

เมอืง หว้ยแม่เย็น และหว้ยแมฮ่ี ้ภูมอิากาศ อ าเภอปาย ม ี3 ฤดู คอื ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 องศาเซลเซยีส บางวันมี
หมอกลงหนาทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดือนมถิุนายนถงึเดือนกันยายนของทุกปี ฤดูรอ้นเริ่มตัง้แต่

เดอืนมนีาคมถงึเดอืนมถินุายน 

 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมืองปาย 

สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศ
ญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อ าเภอปา

ยจงึกลับคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งนี้
ถกูสรา้งดว้ยไม ้แตห่ลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหล็ก 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ปายแคนยอน หรืออกีชือ่หนึ่งคอื กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกดิจาก
การทรุดตัวของดนิบนภูเขาสงู ทีถู่กกัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผา ตดิต่อกันเป็นบรเิวณกวา้ง มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีอง

จังหวัดแพร่ แลว้ยังเป็นจุดชมววิทวิทัศน์ที่สวยงามของเมอืงปาย และทีน่ี่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งปายอนิเลฟิ  อกี
ดว้ย 

 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บรเิวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่
พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้

ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถ์เป็นที่ตัง้ของเจดยี์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสีขาวฐานกลม สูง
ประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่ยัง

สามารถชมววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงปาย – แมน่ ้าปายไดอ้กีดว้ย 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืที่มีของขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของที่ระลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

ทีพ่กั ลลูิ ปาย หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง มอ่นหยุน่ไหล – จุดชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจ่าโบ่ – บา้นหว้ยเสอืเฒ่า (หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว) – วดัพระธาตุดอย

กองม ู– วดัจอค า จองกลาง  

 

เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้ับ
ความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่หข์องอ าเภอปาย 

ยังรอ้งเรียกนักท่องเที่ยวจากทุกทิศ ใหเ้ดินทางไปสัมผัส ยามเชา้มี

ทะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกับที่ผูค้นขึน้ไปแย่งพื้นที่ชมววิ บนจุดชม
ววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมอืงปาย และสายหมอกที่

รวมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมือนดังสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอ
ปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิ

ทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพือ่รับอากาศบรสิทุธิใ์นยาม
เชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทิตย์ อันอบอุ่นในยามเชา้ ณ 

บนจุดชมววิ  
 
 

น าท่านชม หมูบ่า้นสนัตชิล หมู่บา้นจีนยูนนาน อยู่จากตัวอ าเภอปาย
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ประมาณ 4.5 กโิลเมตร  รอบๆ หมู่บา้นเป็นววิภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บา้นรุ่นบุกเบกิเป็นชาวเขาเชือ้สายจีนยูนนานที่
อพยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนอยู่ในเมอืงไทย และปัจจุบันก็ไดพ้ัฒนาเป็นหมู่บา้นท่องเทีย่วคลา้ยกับหมู่บา้นรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน 

โดยทีผู่ค้นยังมกีารแตง่กายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิไว ้ 

 
น าท่านแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอทุยานแหง่ชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมววิแห่ง

นี้เป็นจุดชมววิทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดนิทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสงู และววิทะเล
หมอกไดใ้นชว่ง 

 

 
 

 น าท่านสู ่บา้นจ่าโบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ยา้ยมาจาก
หว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กท่องเทีย่วมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิทีร่า้นดว้ยความเก๋

ของรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (3) 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นหว้ยเสอืเฒา่ (หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว) การใสห่่วงของชาวกะเหรีย่งน่ันเชือ่ว่ามาจากความกลัวเรือ่ง

ภตูผ ีและวญิาณ กลัวว่าจะภตูผจีะไมพ่อใจ ใหเ้สอืมากัดขย ้าคอ จงึใสห่่วงไวเ้พือ่ป้องกันเสอื บา้งก็วา่เป็นสญัลักษณ์ของชนเผ่า 

สามารถขอถ่ายรูปกับชาวกะเหรีย่งคอยาวได ้ไม่มคี่าใชจ่้าย และบางรา้นยังมเีครือ่งแตง่กายชาวกะเหรีย่งคอยาวใหเ้รายมืใสอ่กี
ดว้ยเชน่ หว่งคอ ชาวกะเหรีย่งคอยาวทีห่มูบ่า้นนี้นสิัยด ีไมต่ือ้ใหซ้ือ้ของ ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วด ี

 
น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมีชือ่เรยีกว่า วัดปลาย

ดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุ
ของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาท

ราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮ่องสอนได ้

อยา่งชดัเจน 
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัจอค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยูใ่นก าแพงเดยีวกัน เมือ่มอง
จากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมือง

แม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศลิปะแลว้ วัด

ทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (4) 
 

ทีพ่กั Imperial Mae Hong Son หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่าม สะพานซูตองเป้ – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – ตลาดวโรรส – สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของ
พระภกิษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุทีใ่ชห้าไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้กา่ของชาวบา้นปู

พื้นดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกุงไมส้ัก ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบา้น เพื่อใหพ้ระภกิษุ
สามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า 

อธษิฐานส าเร็จ สะพานแหง่นี้จงึเป็นเหมอืนตัวแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จ 
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น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซอ้น ภูมทัิศน์ทีเ่ป็นไฮไลท์

จนถูกขนานนามว่าสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบ
และดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนืน ้า มหีงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และ

บรรยากาศโรแมนตกิ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้กีารขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิท่ามกลางสาย

หมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาวอากาศทีน่ี้
จะหนาวมาก สมัผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติทีร่ับอทิธพิลมาจากชาวยนูนาน 
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 น าท่านซือ้ของฝากที ่ตลาดวโรรส ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ ทีค่นเชยีงใหม่แทบทุกคนตอ้งรูจั้กอย่างแน่นอน ในแต่ละวันมี
ผูค้นมาแวะเวยีนซือ้ของกันเป็นจ านวน  นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มีจากต่างจังหวัดมักจะมาแวะในวันสุดทา้ยของทริ

ปการเดนิทาง เพือ่ซือ้ของฝากกลับไปฝากเพือ่นและครอบครัว 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่

 
20.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ121 

21.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 มกราคม 2565 9,999 1,500 

07 – 09 มกราคม 2565 10,999 1,500 

12 – 14 มกราคม 2565 9,999 1,500 

14 – 16 มกราคม 2565 10,999 1,500 

19 – 21 มกราคม 2565 9,999 1,500 

21 – 23 มกราคม 2565 10,999 1,500 

26 – 28 มกราคม 2565 9,999 1,500 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 1,500 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 
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23 – 25 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

02 – 04 มนีาคม 2565 9,999 1,500 

04 – 06 มนีาคม 2565 10,999 1,500 

09 – 11 มนีาคม 2565 9,999 1,500 

11 – 13 มนีาคม 2565 10,999 1,500 

16 – 18 มนีาคม 2565 9,999 1,500 

18 – 20 มนีาคม 2565 10,999 1,500 

23 – 25 มนีาคม 2565 9,999 1,500 

25 – 27 มนีาคม 2565 10,999 1,500 

**ราคาขา้งตนเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิทีเ่ช็ควนัที ่9 พ.ย. 64** 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ตดักรุป๊ 6+1 ทา่น เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท (ไมร่วมสว่นตา่งคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 
***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนด 

และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 

โปรแกรมทัวรแ์ม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม (VZ) 3วัน 2คืน -  
รหัสทัวร ์TH2821146 

 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่อาหารพเิศษเชน่ อสิลาม ทังสวริัต ิเจ หรอืการแพอ้าหารทีไ่มส่ามารถร่วมทานอาหารในคณะได ้

 ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิ 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 400 บาท/เทีย่ว (ถา้ตอ้งการซือ้เพิม่ กรุณาแจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 72 ชม กอ่น

เดนิทาง) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วนั พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองที่

น ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอืช าระ

เงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  



 

โปรแกรมทัวรแ์ม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย สวนดอกไม้แม่ริม (VZ) 3วัน 2คืน -  
รหัสทัวร ์TH2821146 

6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้นักท่องเทีย่ว
ทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 

 
 

 
 

 

 
 


