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แอว่เมอืงสามหมอก 
ปาย  บา้นรกัไทย แมฮ่อ่งสอน 3 วนั 2 คนื 
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เดนิทาง ต ัง้แต ่ มนีาคม –มถินุายน 64 

ปาย / วดัพระธาตดุอยกองม ู/ ปายแคนยอ่น / สะพานซตูองเป้ 

บา้นรักไทย / บา้นจา่โบ ่/ บา้นสนัตชิล / จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วันที ่1 กรงุเทพฯ - เชยีงใหม ่– แมฮ่อ่งสอน - จดุชมววิดอยกิว่ลม –หว้ยน ้าดัง –สะพาน

ประวัตศิาสตรท์า่ปาย–รา้น COFFEE TEA SAPAN PAI –พรธาตแุมเ่ย็น– ปาย

แคนยอ่น - ถนนคนเดนิปาย 

   

วันที ่2 จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัตชิล – วดัน ้าฮ–ู บา้นจา่โบ ่– จดุชมววิกิ

กอคอบา้นหว้ยเฮี๊ยะ – หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว – วัดพระธาตดุอยกองม ู- วดั

จองค า จองกลาง  

   

วันที ่3  บา้นรักไทย-ไรช่า ลไีวนรั์กไทย – สะพานไมซ้ตูองเป้ -เชยีงใหม ่- กรงุเทพฯ    

 

 

Day 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่- แมฮ่อ่งสอน - จดุชมววิดอยกิว่ลม –หว้ยน า้ดงั –สะพานประวตัศิาสตร์

ทา่ปาย–รา้น COFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนยอ่น - ถนนคนเดนิปาย 

04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิแอรเ์อเชยี  

06.40 น. เดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเครือ่งบนิ สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3437 

เร ิม่ตน้เพยีง   7,990. – 
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07.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยมไีกดท์อ้งถิน่คอยตอ้นรบั จากน ัน้น าทา่นขึน้เดนิทาง

ทอ่งเทีย่วโดยรถตูป้รบัอากาศ เดนิทางตอ่ไปยงัจังหวดั แมฮ่อ่งสอน เมอืงขนาดเล็กทา่มกลางหบุ

เขาทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีณุคา่ และแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีส่วยงาม 

จากนัน้เดนิทางสูจ่ดุชมววิดอยกิว่ลม ตัง้อยูใ่นอทุยานหว้ยน ้าดัง เป็นจดุชมววิทีม่คีวามสวยงามและ

อากาศดมีาก ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย สะพานโครงเหล็กสเีขยีวเขม้ ขา้มล าน ้าปาย 

เปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย เชือ่มถนนจากเชยีงใหมเ่ขา้สู ่อ.ปาย แมฮ่อ่งสอน ตัง้อยูท่ี ่รมิถนนสาย 

1095 สะพานแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น ใชข้า้มแมน่ ้า

ปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเพือ่เขา้โจมตปีระเทศ ในอดตีสะพานแหง่นีถ้กูสรา้งดว้ยไม ้กองทหาร

ญีปุ่่ นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมูบ่า้นตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชยีงใหม ่ไปยัง จ.แมฮ่อ่งสอน ใน

ขณะเดยีวกนัชาวบา้นอกีฝ่ังจากทาง จ.แมฮ่อ่งสอน ก็ถกูเกณฑว์า่จา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุง่หนา้ไป

ยงั จ.เชยีงใหม ่โดยทัง้สองทางตา่งมาบรรจบกนัทีฝ่ั่งแมน่ ้า บรเิวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จงึร่วมแรง

กันใชช้า้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิว้ ออกจากป่า ตัง้เป็นเสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทัง้สองฝ่ังเขา้

ดว้ยกนัเหนอืแมน่ ้าปาย กลายเป็นเสน้ทางและสะพานแหง่ประวัตศิาสตรส์งคราม  

จากนัน้น าท่านเช็คอนิที ่รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI รา้นกาแฟยอดนยิมทีม่าปายตอ้งแวะมา

ถา่ยรปูเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

  

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัวดัพระธาตแุมเ่ย็น เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงปายมานาน บรเิวณวัดเงยีบ

สงบ รม่รืน่ มจีดุเดน่อยูท่ีพ่ระพทุธรปูสขีาวขนาดใหญ ่อยูบ่นภเูขามองเห็นไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดย

ประวัตขิองวัดพระธาตแุมเ่ยน็ไมม่ปีรากฏวา่สรา้งขึน้ในสมยัใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอื

ทีเ่รยีกวา่ “เจดยีพ์ระธาตแุมเ่ย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ทีม่ี

ยอดฉัตรแบบเจดยีพ์มา่ 

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชม ปายแคนยอน หรอือกีชือ่หนึง่คอื กองแลน เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้

เองตามธรรมชาต ิโดยเกดิจากการทรดุตัวของดนิบนภเูขาสงู ทีถ่กูกดัเซาะเป็นรอ่งลกึคลา้ยหนา้ผา 

ตดิตอ่กนัเป็นบรเิวณกวา้ง มลีักษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีองจังหวดัแพร ่แลว้ยงัเป็นจดุชมววิทวิทศันท์ี่

สวยงามของเมอืงปาย และทีน่ีใ่ชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งปายอนิเลฟิอกีดว้ย 
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จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิปาย มขีองใหเ้ลอืกซือ้มากมายตัง้แตข่องกนิพืน้เมอืงไปจนถงึเสือ้ผา้ 

เครือ่งประดับพืน้เมอืง  และของทีร่ะลกึเกีย่วกบัปายทกุชนดิ 

เย็น อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกตอ่การเดนิเลน่และชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ 

ทีพ่ัก น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Diamond Village Pai หรอืเทยีบเท่า(กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ี

ทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกู

ทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 

  

Day 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมฮ่อ่งสอน 

วนัที ่2 จดุชมววิทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัตชิล – บา้นจา่โบ ่– จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ – 

สะพานไมซู้ตองเป้ – หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว – วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง  

เชา้ 

05.00 น. 

รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 

น าทา่นชมทะเลหมอกที ่จดุชมววิหยนุไหล ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสนัตชิล ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน  หา่งจากหมูบ่า้นสนัตชิล ประมาณ 1.6 กโิลเมตรเป็นจดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้

ทีส่วยงามของอ าเภอปาย ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว สามารถมองเห็นทะเลหมอกทีถู่กรายลอ้มไป

ดว้ยทวิเขานอ้ยใหญ่ และทัศนียภาพบา้นเรอืนของเมอืงปายทีถู่กปกคลุมดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยุน

ไหล เป็นภาษาจนีกลาง หมายถงึ แหล่งทีเ่มฆไหลมารวมกัน ซึง่เปรยีบเสมอืนคนจนียนูานทีอ่พยพมา

จากเมอืงจนี แตใ่นทีส่ดุก็อพยพยา้ยถิน่ฐานมารวมกนั จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดู

ฝนและฤดหูนาว  

จากนั้นเดนิทางไปยัง หมู่บา้นศูนยว์ฒันธรรมจนียูนนาน (บา้นสนัตชิล) หมู่บา้นสันตชิลเป็น

หมูบ่า้นชาวจนียนูนานทีอ่พยพยา้ยถิน่ฐานมาจากประเทศจนี และดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวถิชีวีติ 

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีทีพ่วกเขารักษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นอกีหนึง่
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แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่มือ่มาเยอืนเมอืงปายแลว้ 

เดนิทางสู ่วดัน า้ฮ ูเป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พอ่อุน่เมอืง ซึง่

เป็นพระพทุธรปูศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิพ์ระพทุธรปูองคน์ี ้พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดได ้

และมนี ้าขงัอยู ่มนี ้าไหลออกมาอกี ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ป

สกัการะอยูเ่นอืงๆ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นจา่โบ ่เป็นชมุชนเล็ก ตัง้อยูท่ี ่อ. ปางมะผา้ บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขนุเขา

และธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ ทา่มกลางหมอกและขนุเขาสลับซบัซอ้นเป็นฉากหลัง จากนัน้น าทา่น

เดนิทางตอ่ไปยงัอ าเภอปาย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ เป็นจดุชมววิทีท่า่นจะไดช้มทศันยีภาพอนั

งดงาม 

 

 

 

 

 

 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ เป็นหมูบ่า้นของชาวกระเหรีย่งคอ

ยาวที่อยู่ใกลเ้มืองมากที่สุด มีประมาณ 20 หลังคาเรือนซึง่อพยพลี้ภัยจากสงครามเขา้มาอยู่ที่

แมฮ่อ่งสอนนานแลว้ ด ารงชวีติแบบดัง้เดมิ นักท่องเทีย่วสามารถมาชมวถิชีวีติและถ่ายรูปกับกะเหรีย่ง

คอยาวได ้มลีักษณะเป็นธรรมชาตโิดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรืน่ ภายในหมูบ่า้นมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลึก

ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว อาทเิชน่ ก าไรเงนิ หยก ผา้ทอมอื สรอ้ยคอ เครือ่งประดับของชนเผา่ตา่งๆ  

จากนัน้น าทา่นขึน้ไปนมสัการ วดัพระธาตดุอยกองม ูปชูนยีสถานคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

และชมทัศนยีภาพอนังดงามของเมอืงสามหมอกจากมมุสงู ใหท้่านผ่อนคลายชมพระอาทติยล์ับฟ้าอัน

สวยงาม  

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม วดัจองค า จองกลาง วัดแฝดทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทาง
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วัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ ใหท้่านสักการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหวข้อพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบ

ความส าเร็จในชวีติ ท ามาคา้ขายเจรญิรุ่งเรอืง และเดนิทางแคลว้คลาดปลอดภัย จากนัน้ ชมวดัจอง

กลาง ซึง่มกีารจัดแสดงตุ๊กตาไมแ้กะสลัก มทีัง้รปูคนและสตัว ์เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัพระเวชสันดรชาดก

โดยฝีมอืชา่งชาวพมา่  

เย็น รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่4) 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Green Mountain Resort หรอืเทยีบเทา่ (กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่

ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอื

ฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 

Day 

3 

 

 

แมฮ่อ่งสอน 

- 

กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

วนัที ่3 บา้นรกัไทย - ไรช่า ลไีวนร์กัไทย – เชยีงใหม ่– ซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

 น าท่านเดนิทางต่อไปยังบา้นรกัไทย เป็นหมูบ่า้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นดนิแดนโร

แมนตกิ ทีร่ายลอ้มดว้ยหบุเขา อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 

ประมาณ 1,800 เมตร ชว่งหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศ 

 ทา่มกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วถิชีวีติและวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากยนูนาน 

ชม ไรช่า ลไีวนร์กัไทย เป็นไรช่าขัน้บนัได และมบีา้นพัก รปูทรงแบบบา้นดนิยนูนาน อยูก่ระจายในไร่

ชา บรเิวณหนา้ทางเขา้มหีมวกและตะกรา้ใหนั้กทอ่งเทีย่วยมืถา่ยรปู เสมอืนวา่เป็นชาวไรก่ าลังเก็บชา 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6) 

บา่ย น าท่านชม สะพานไมซู้ตองเป้ เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุ

สงฆ์และชาวบา้นกุงไมส้ัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานดว้ยไมไ้ผ่ใหม้ีความยาว

ประมาณ 500 เมตร ใหผ้า่นทีน่าของชาวบา้น เพือ่เชือ่มตอ่ระหวา่งสวนธรรมภสูมะและหมูบ่า้นกงุไมส้ัก 

ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยูอ่กีฝ่ังสามารถเดนิขา้มไปมาระหว่างหมูบ่า้นไดส้ะดวกยิง่ขึน้ ค าว่าซู

ตองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้จงึเป็นเหมือนตัวแทนแห่งค า

อธษิฐานส าเร็จซึง่มคีวามเชือ่กันว่า หากไดม้ายนือยูก่ลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความส าเร็จใดๆก็จะ

พบกบัความสมหวัง  

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางกลับสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ใหท้า่นไดแ้วะเลอืกซือ้ของฝากสนิคา้พืน้เมอืงของภาคเหนือ

ตดิไมต้ดิมอืก่อนกลับกรุงเทพฯ อาท ิแคบหมู ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง และสนิคา้พืน้เมอืงอกี

มากมาย  

เย็น อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่

20.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3426 

21.30 น. เดนิทางกลับถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

************************************************************************** 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /การเดนิทางชว่ง

เทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้่านไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประ

โยนชข์องทา่นเป็นหลัก 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

5-7 , 19-21 ม.ี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.- 



Page 8 of 10 

 

 

 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 8,990.- 

7-9 , 21-23 พ.ค. 64 7,990.- 

4-6 ,18-20, 25-27 ม.ิย. 64 7,990.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท/ ทา่น 

*เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่จงึไมม่รีาคาเด็ก* 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 

  1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
  2. กรุณาปฏบิัตตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย)     

      และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
  3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วม    

      คณะไมถ่งึ โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดนิทางโดยรถตู ้มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น  

      -   เดนิทางโดยรถบัส มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน   

      ขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ในรายการ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง 
      คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  7. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง 
      นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

  1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น 

  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ 
      ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใช ้
     ส าหรับการท าเอกสารประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 
  1. ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดย หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

  2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
  3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี อาทเิชน่ 
คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 
 

อตัรานีร้วม 

    1.คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งบนเครือ่ง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 

    2.คา่ทีพั่กทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั  จ านวนคนืตามในรายการทัวรห์รอืแพคเกจขา้งตน้     
       พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   

     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพัก 2 ทา่นแบบเตยีงคูเ่ต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพัุกหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ ีขอปรับพัก TWIN    
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    แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น เตยีงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปรงิเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ ขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของ   

    โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

   4.น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

   5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
   6.เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

   7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที ่ 
      บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรอง   

      ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิท 

      ประกนัทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
    1.คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
    3.คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

    4.คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

    5.คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
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ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


