
 

 

 

 
 
  



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว – วดัพระธาตุดอยกองมู – วดัจอค า จอ

กลาง – บา้นรกัไทย 

 
10.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดร์อใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่่าน 

12.40 พรอ้มออกเดนิทางโดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD154 
14.20 เดนิทางถงึ สนามบนิแมฮ่อ่งสอน รับสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ 
 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นหว้ยเสอืเฒา่ (หมูบ่า้นกระเหรีย่งคอยาว) การใสห่่วงของชาวกะเหรีย่งน่ันเชือ่ว่ามาจากความ
กลัวเรือ่งภูตผ ีและวญิาณ กลัวว่าจะภูตผจีะไม่พอใจ ใหเ้สอืมากัดขย ้าคอ จงึใสห่่วงไวเ้พือ่ป้องกันเสอื บา้งก็ว่าเป็น

สัญลักษณ์ของชนเผ่า สามารถขอถ่ายรูปกับชาวกะเหรีย่งคอยาวได ้ไม่มคี่าใชจ้่าย และบางรา้นยังมเีครือ่งแตง่กายชาว
กะเหรีย่งคอยาวใหเ้รายมืใสอ่กีดว้ยเชน่ ห่วงคอ ชาวกะเหรีย่งคอยาวทีห่มู่บา้นนี้นสัิยด ีไม่ตือ้ใหซ้ือ้ของ ตอ้นรับ
นักท่องเทีย่วด ี

 
น าท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เดมิมีชือ่เรยีกว่า วัด
ปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ี่สวยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่

บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 
โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและ
สภาพตัวเมอืงแม่ฮอ่งสอนไดอ้ย่างชัดเจน 

 

 
 



 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัจอค า จองกลาง วัดจองค าและวัดจองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน 
เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่

กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม 
ทางศิลปะแลว้ วัดทัง้สอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน น าท่าน
เดนิทางสู ่บา้นรกัไทย 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ … พเิศษเมนูขาหมูยูนนาน (1) 
 

ทีพ่กั ลไีวน ์รกัษไ์ทย รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง บา้นรกัไทย – บา้นจา่โบ ่– จุดชมววิดอยกิว่ลม – สะพานปาย – ปายแคนยอน – พระธาตุแมเ่ย็น – ถนนคน
เดนิปาย  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 
 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้กีารขนานามว่า “ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลาง

สายหมอก” ที่รายลอ้มดว้ยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหนา้
หนาวอากาศทีน่ี้จะหนาวมาก สัมผสับรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวถิชีวีติทีรั่บอทิธพิล
มาจากชาวยูนนาน 

 

 
 



 

น าท่านสู ่บา้นจา่โบ่ ชือ่ของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ยา้ย
มาจากหว้ยยาว นอกจากนี้ยังมีรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์าร์คทีนั่กท่องเที่ยวมาเยื่อนแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิที่

รา้นดว้ยความเกข๋องรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทัศนียภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  
 

 
 

น าท่านแวะ จุดชมววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรือจุดชมวิว
หว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมววิแห่ง

นี้เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมาสัมผัสกับอากาศเย็นบนยอดเขาสูง และวิว
ทะเลหมอกไดใ้นชว่ง 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ปาย เป็นอ าเภอขนาดใหญ่มากมากมามทาง
ตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รูจ้ักกันดีในดา้นความ

งามของธรรมชาติ ภูมอิากาศ อ าเภอปาย มี 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว 
อากาศหนาวจัดไดถ้งึ 2 องศาเซลเซยีส บางวันมีหมอกลงหนา
ทบึ จนถงึเวลาประมาณ 11.00 น. ฤดูฝนเริม่ตัง้แต่เดอืนมถุินายน

ถงึเดอืนกันยายนของทกุปี ฤดูรอ้นเริม่ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืน
มถุินายน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (3) 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนน
สาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 กอ่นเขา้สูต่ัวเมอืงปาย สะพาน
แห่งนี้จงึเปรียบเสมือนประตูสู่อ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้ง

ขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่น เพื่อ
ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศ



 

พม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุตลิง อ าเภอปายจงึกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแต่
สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์ ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลังจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ 

และถูกสรา้งขึน้ใหม่โดยใชส้ะพานเหล็ก 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ปายแคนยอน หรอือกีชือ่หนึง่คอื กองแลน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโดยเกดิ

จากการทรุดตัวของดนิบนภูเขาสงู ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผา ตดิต่อกันเป็นบรเิวณกวา้ง มลีักษณะคลา้ยแพะ
เมืองผีของจังหวัดแพร่ แลว้ยังเป็นจุดชมววิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
เรือ่งปายอนิเลฟิ  อกีดว้ย 

 
หลังจากนั้นน าท่านสู ่วดัพระธาตุแมเ่ย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่เมืองปายมานาน บรเิวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มจีุดเด่นอยู่ที่

พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดชั้ดจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่า
สรา้งขึน้ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถเ์ป็นที่ตัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอืทีเ่รยีกว่า “เจดียพ์ระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาว
ฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดียพ์ม่า นักท่องเที่ยวนยิมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระ

นอน แลว้ทีน่ี่ยังสามารถชมววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงปาย – แม่น ้าปายไดอ้กีดว้ย 
 
น าท่านอสิระที ่ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

 
ทีพ่กั YOMA HOTEL / PAI PANALEE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม จุดชมววิมอ่นหยุน่ไหล – หมูบ่า้นสนัตชิล – ปางอุง๋ – ซูตองเป้ – สนามบนิแมฮ่อ่งสอน – สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็ว อากาหนาวเย็น
อนัเป็นเสน่หข์องอ าเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักท่องเทีย่วจากทุกทศิ ใหเ้ดนิทางไปสัมผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน 

สมกับที่ผูค้นขึน้ไปแย่งพื้นที่ชมววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่
รวมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมือนดังสายน ้าท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบรสิุทธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรก

แยม้จากดวงอาทติย ์อันอบอุ่นในยามเชา้ ณ บนจุดชมววิ  
 

น าท่านชม หมู่บ้านสนัตชิล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบา้นสันติชล หรือ หมู่บา้นจีนยูนนาน อยู่จากตัวอ าเภอปาย

ประมาณ 4.5 กโิลเมตร  รอบๆ หมู่บา้นเป็นววิภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บา้นรุ่นบุกเบกิเป็นชาวเขาเชือ้สายจีนยูน
นานทีอ่พยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนอยู่ในเมอืงไทย และปัจจุบันก็ไดพั้ฒนาเป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวคลา้ยกับหมู่บา้นรักไทย จ.

แม่ฮอ่งสอน โดยทีผู่ค้นยังมกีารแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิไว ้
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสูงสลับซับซอ้น ภูมทิัศน์ทีเ่ป็น
ไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อา่งเก็บน ้าหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสอง
ใบ สนสามใบและดอกไมเ้มืองหนาว ช่วงเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน ้า มีหงสข์าวและหงสด์ าเป็นฉากหลัง 

อากาศเย็นสบาย และบรรยากาศโรแมนตกิ 
 
น าท่านเดนิทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธา

ของพระภิกษุ สามเณร และชาวบา้น โดยไม่ใชง้บประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใชห้าไดใ้นทอ้งถิน่ เสาจากไมเ้ก่า
ของชาวบา้นปูพืน้ดว้ยไมไ้ผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถงึหมู่บา้นกงุไมสั้ก ผ่านล าน ้าแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบา้น 
เพื่อใหพ้ระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็น

ภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้จงึเป็นเหมอืนตัวแทนแห่งค าอธษิฐานส าเร็จ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 

 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิแมฮ่อ่งสอน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
15.15 น าท่านออกเดนิทางโดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD155 

16.55 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 
วนัแรงงาน 

10,999 2,000 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม และโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม / ท่าน 
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่ารถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน/1ชิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 400 บาท  

 
 
 

 
 

 
 



 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรือคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

 
 
 

 
 
 


