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• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-21 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 
 

วันแรก(1)       เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

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

เขาขาดที่มีหนา้ผาหินขนาบล าน ้าแม่แจ่ม ท าให้เกิด
หุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจาก
สะพานออบหลวงถึงระดับน ้ าปกติประมาณ 32 
เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่าง
สวยงามเบื้องล่างเป็นแม่น ้ าที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่อง
เขาขาด  ซ่ึ งช่องเขาน้ีมี ลักษณะเป็นผาสูงชัน  
จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธ์ุไม้บ่อ
แกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พ้ืนที่ทดลอง
ปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
น าพัน ธ์ุมาจากต่ างประเทศ เช่น  ออสเตรเลีย 
แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธ์ุที่
เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกน า เพื่อปลูกบนป่าเส่ือม
โทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่า
สนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ที่สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติก
น่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 



 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ ้าแกว้โกมล’ (42 

กม.) ชมถ ้าที่มีผลึกแร่แคลไซคท์ี่มีลกัษณะคลา้ยเกล็ด
หิมะ  ที่มีความใสกาวบริสุทธ์ิดูคล้ายเกล็ดน ้ าแข็ง
เกาะทั้งบริเวณผนงัถ ้า จดัว่าเป็นถ ้าที่งดงามที่สุดแห่ง
หน่ึงของเมืองไทย อีกทั้ งยงัเป็นหน่ึงในถ ้ าผลึกแร่
แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก คือพบที่ จีน 
ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้น จากนั้นเดินทา
สู่เขา้สู่แม่ฮ่องสอน (71 กม.) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้น น าสินคา้มาขายให้กบันักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึงร้านอาหารและ
ร้านคา้มากมาย  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)  สะพำนซูตองเป้ – ภูโคลน – ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ถ ำ้ปลำ – บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ 
 วัดจองกลำง – วัดจองค ำ – วัดพระธำตุดอยกองมู 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 แวะชม  ‘สะพานซูตองเป้ ’ สะพานที่ เกิดจาก ความ

ศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และ 
ชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย มีความเช่ือกนัว่า หากไดม้ายืนอยู่กลางสะพานแลว้
อธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับความ
สมหวงั เดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ แหล่งน ้ าแร่และโคลน
ธรรมชาติที่มาจากสายน ้าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไปดว้ย แร่
ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย ์มี
เวลาให้ท่านไดท้ดลองสปาพอกผิวหนา้ดว้ยโคลนธรรมชาติตามอธัยาศยั *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทวัร์) 
เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ ง’ อดีตเขาหัวโลน้ และป่าเส่ือมโทรม ที่มีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง “อ่าง
เก็บน ้ าปางตอง (ปางอุ๋ ง)”ขึ้นตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนท าให้ทศันียภาพที่เป็นเอกลกัษณ์
สวยงามและมีอากาศที่เยน็ตลอดทั้งปี ชมทิวทศัน์ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตยอ์่อนๆ และสาย
หมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ าสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นแวะ ‘บ้านรักไทย’ หมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต 



 
 
 
 
 
 
 

ทหารจีนคณะชาติ “ก๊กมินตัง๊” (กองพล 93) อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล กว่า 1,776 เมตร ท าให้พ้ืนที่ เหมาะสมอย่าง
ย่ิงกบัการปลูกชาพนัธ์ุดี และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์ของ หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา แมกไมท้ี่ อุดมสมบูรณ์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติ ถ ้ าปลา – น ้ าตกผาเส่ือ’ (6 

กม .)  ภ ายในถ ้ ามี น ้ าไหลออกจากถ ้ าใต้ ภู เข าอ ยู่
ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคัง หรือ 
ปลาพลวง จ านวนมากมาอยู่อาศัยในถ ้ าแห่งน้ี บริเวณ
โดยรอบยงัมีทิวทศัน์ของสภาพป่า หน้าผาเขาหินปูนอนั
เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเดินทางสู่ ‘หมู่บา้นห้วยเสือ
เฒ่า’ เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาว
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภยัสงครามเขา้มา
อยู่ที่ แม่ ฮ่องสอนมานาน  โดยด ารงชี วิตและ
วฒันธรรมแบบดั้งเดิม ลอ้มรอบไปดว้ยป่า ภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็น
พวกผา้ทอ เคร่ืองประดบั น าท่านเย่ียมชมวดัจองค า
และวดัจองกลาง สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไท
ใหญ่ กลางเมื องแม่ ฮ่องสอน  ศูนย์กลางของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาว
แม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัดจอง
กลาง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่ สุดของ
แม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้ นน า
สมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” ศาสนสถาน
คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอด
เขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของ
เมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงชนั  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
 

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่สำม(3)   วัดจองค ำ,วัดจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลุกข้ำวหลำม – ดอยก่ิวลม  
          ปำย – วัดน ้ำฮู – สะพำนประวัติศำสตร์ – กองแลน – ห้วยน ้ำดัง – เชียงใหม่   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘บา้นลุกขา้วหลาม’ อ.

ปางมะผ้า (53 กม.)  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสินค้า
สินคา้พ้ืนเมืองอยา่งพวกผกัและผลไมข้องชาวบา้น
มู เซอมาจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ ยวมากมาย 
จากนั้นแวะชมวิวสองฝ่ัง อ.ปาย และ อ.ปางมะผา้ 
จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยก่ิวลม’  (33 กม.)  จากนั้ น
เดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)  เดินทางสู่ ‘วัดน ้ าฮู’ 
เป็น วัดที่ เก่ าแก่ที่ สุ ดแห่ งห น่ึ งของเมื อ งปาย 
สั ก ก าระ  ‘หลวงพ่ อ อุ่ น เมื อ ง ’ พ ระพุ ทธ รูป
ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เป็นที่สักการะของชาวเมืองปาย  ในวดั
ยงัมีพระเจดียสี์ทองที่เรียกว่า เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณ
กัลยา ซ่ึงบรรจุอัฐิพระสุพรรณกัลยาอยู่อีกด้วย
จากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เกิดจากการทรุดตวัของ
ดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของ
จงัหวดัแพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม
ของเมืองปาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย ชมและถ่ายภาพกบั ‘สะพานประวตัิศาสตร์’ ขา้ม

แม่น ้ าปาย ที่สร้างขึ้ นสมัยสงครามโลกคร้ังที่  2 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน ้ า
ดงั’ (29 กม.)  จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและ
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลบัซับซ้อน เป็น
ป่าต้นน ้ าล าธารที่สวยงาม จากนั้ นเดินทางสู่ จ.
เชียงใหม่ (81 กม.)    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก: โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ี(4)   เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคำว – บ้ำนแม่ก ำปอง – สนำมบิน 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านขึ้ นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้ งของ ‘วัด

พระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมือง
เชียงใหม่ สร้างขึ้ นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาค
ทอดยาวขึ้ นไปสู่วัด  306 ขั้ นภายในวัดเป็นที่
ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ทรงมอญ ที่ใตฐ้านพระ
เจดียม์ีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่อ.สันก าแพง 
เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ 
ตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้าคาว วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน
อยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว 
สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่ผลิตงานศิลปะ 
งานท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งด้วยสีสันตลอด
เส้นทางเดิ สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการ
ท าสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ืนฟูผู ้พิการ ร้านอาหาร ร้าน
ก าแฟ  เส้ื อ ผ้ า พ้ื น เมื อ ง  ที่ ย ัง เป็ น ที่ ตั้ งข อ ง 
ร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ้านแม่ก าปอง’ (53 กม.)  

หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กัน
อย่างเรียบง่าย ใน ก่ิงอ า เภอแม่ออน  ด้วยภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าให้ที่น่ีมีอากาศเยน็และ
ช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘แม่น ้าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่าน
กลางหมู่บา้นสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอด
ทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ที่มีวิหารเป็นไมท้ั้งหลัง 
หนา้จัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไมสั้ก เป็นลวดลาย
แบบลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็น
หมู่บา้นที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาที่ชาวบา้นเอาใบมาท าเป็นผลิตภณัฑ์พ้ืนบา้นอย่าง



 
 
 
 
 
 
 

หมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้นกัท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้าตก หรือสัมผสัวิถีชีวิตชาวแม่ก าปองหรือ
ชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั 

19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายลเ์ที่ยวบินที่ WE 167 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
  
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส 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 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,500 

01-04 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,500 
02-05 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,500 
03-06 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,500 
06-09 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
08-11 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
13-16 พ.ค. 64   11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
20-23 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
23-26 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 



 
 
 
 
 
 
 

27-30 พ.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
02-04 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
03-05 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
04-06 มิ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
11-13 มิ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
18-20 มิ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
25-27 มิ.ย. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
02-04 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
09-11 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
16-18 ก.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 4,500 
23-25 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
24-26 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
27-29 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 

30ก.ค.-01ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
06-08 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
11-13 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
12-14 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 4,500 
13-15 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
20-21 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
27-29 ส.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
03-05 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
10-12 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
17-19 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 
24-26 ก.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,500 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 



 
 
 
 
 
 
 

 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
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 าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

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

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

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


