
 

 

 



 

 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม่ – จงัหวดัเชยีงใหม ่– เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแมอู่คอ – วดัจอง

กลาง – วดัพระธาตดุอยกองมู  
 
04.00  พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

(มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรุงเทพฯ) 
 

06.10 นําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเทีย่วบนิที ่VZ100 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง และไม่รวมนํา้หนกัสมัภาระ
โหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้นํา้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาท/เทีย่ว)  

07.30 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่
 นําทา่นเดนิทางสู ่จังหวดัแมฮ่อ่งสอน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
 

 
 



 

นําทา่นเดนิทางชม เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแมอู่คอ อําเภอขนุยวม งานเทศกาลทีบ่ง่บอกถงึชว่งเริม่ตน้ของฤดกูาล
ทอ่งเทีย่วในจังหวดัแมฮ่อ่งสอน - ชมทุง่ดอกบัวตองบนดอยแม่อคูอ อําเภอขนุยวม จังหวัดแม่ฮอ่งสอน มพีืน้ทีม่ากกวา่ 500 ไร่ 
บนความสงูกวา่ 1,600 เมตร นับเป็นทุง่ดอกบัวตองทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในประเทศไทย - การจําหน่ายผลติภัณฑ ์OTOP ของ
จังหวัดแม่ฮอ่งสอน – การจําหน่ายพืชผลทางการเกษตรบรเิวณทุ่งดอกบัวตอง (หมายเหต ุ: ดอกบัวตองบานชว่งปลายเดอืน
ตุลาคม-ตน้เดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้นี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และขอสงวนสทิธิไ์ม่
ปรับเปลีย่นรายการอืน่ทดแทน) 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัจอคํา จองกลาง วัดจองคําและวดัจองกลาง เปรยีบเสมอืนวดัแฝด ดว้ยตัง้อยูใ่นกําแพงเดยีวกัน เมือ่มอง
จากดา้นหนา้ วัดจองคํา จะอยู่ดา้นซา้ยมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทาง ขวามือ วัดจองคําและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมือง
แม่ฮอ่งสอน และ เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศลิปะแลว้ วัด
ทัง้สอง ยังเป็น ศนูยก์ลางของกจิกรรมทางวฒันธรรม และประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน 
 
นําท่านสักการะ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงของชาวจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เดมิมชีือ่เรยีกวา่ วัดปลาย
ดอยประกอบ ดว้ยพระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองตอ่งสู ่เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุ
ของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่นํามาจากประเทศพม่า สว่นพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาท
ราชา เจา้เมอืงแม่ฮอ่งสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมปิระเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮ่องสอนได ้
อยา่งชดัเจน 



 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ (2) 
 
ทีพ่กั GREEN MOUTAIN RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง บา้นรกัไทย – ปางอุ๋ง – บา้นจา่โบ ่– จุดชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ – แวะจุดชมววิดอยกิว่ลม – ปาย – พระธาตุแม่

เย็น – ถนนคนเดนิปาย 
 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดม้กีารขนานามวา่ “ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลางสาย

หมอก” ทีร่ายลอ้มดว้ยหุบเขา มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลกวา่ 1,700 เมตร ชว่งหนา้หนาวอากาศทีน่ี้
จะหนาวมาก สมัผัสบรรยากาศทโีอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กบัวถิชีวีติทีรั่บอทิธพิลมาจากชาวยนูนาน 

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ปางอุ๋ง โครงการพระราชดํารปิางตอง 2 มสีภาพภูมปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลบัซับซอ้น ภูมทิัศน์ทีเ่ป็นไฮไลท์

จนถูกขนานนามวา่สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทยก็คอื อา่งเก็บน้ําหรอืทะเลสาบตรงกลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบ



 

และดอกไมเ้มอืงหนาว ชว่งเชา้ๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรีย่ผนืน้ํา มหีงสข์าวและหงสดํ์าเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย และ
บรรยากาศโรแมนตกิ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 
 

 
 
 นําทา่นสู ่บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอําเภอ ปางมะผา้ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นชาวลาหู่ทีย่า้ยมาจาก

หว้ยยาว นอกจากนี้ยังมรีา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีนั่กทอ่งเทีย่วมาเยือ่นแลว้จะตอ้งแวะเช็คอนิทีร่า้นดว้ยความเก๋
ของรา้นทีต่อ้งน่ังหอ้ยขาทานกว๋ยเตีย๋วพรอ้มกับชมทศันยีภาพววิหลักลา้นทีส่วยงามของทวิเขา  

 

 



 

 
 
หลังจากนั้นนําท่านสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิส์ทิธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่
พระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นไดช้ดัจากตัว อ.ปาย โดยประวัตขิองวัดพระธาตแุม่เย็นไม่มปีรากฏวา่สรา้งขึน้
ในสมัยใด ดา้นหลังโบสถ์เป็นทีต่ัง้ของเจดยี์เก่าหรือทีเ่รียกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาวฐานกลม สูง
ประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉัตรแบบเจดยีพ์ม่า นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางขึน้มาชมและกราบไหวพ้ระนอน แลว้ที่นี่ยัง
สามารถชมววิทวิทศันข์องตวัเมอืงปาย – แมน้ํ่าปายไดอ้กีดว้ย 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิปาย เป็นตลาดกลางคนืทีม่ขีองขายหลากหลายอย่างอาท ิเสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งาน

แฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 
 
เย็น อสิระอาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั DIAMOND DE PAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม จุดชมววิหยุน่ไหล – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – จงัหวดัเชยีงใหม่ – วดัพระธาตุดอยคํา –สนามบนิเชยีงใหม่ – 

สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  
 
เชา้ บรกิารอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิ หยุนไหล เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่หข์อง

อําเภอปาย ยังรอ้งเรยีกนักทอ่งเทีย่วจากทกุทศิ ใหเ้ดนิทางไปสมัผัส ยามเชา้มทีะเลหมอกใหไ้ดช้มกัน สมกบัทีผู่ค้นขึน้ไปแย่ง
พืน้ทีช่มววิ บนจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมอืงปาย และสายหมอกทีร่วมตัวกันเป็นกอ้นไหลเหมอืนดัง
สายน้ําท่ามกลางหุบเขาในอําเภอปาย ไดอ้ย่างงดงาม นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเดนิทางขึน้ไปจุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล 
ประมาณ 05.30 น. เพือ่รับอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อันอบอุน่ในยามเชา้ ณ บนจุดชม
ววิ 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ สะพานประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกโิลเมตรที่ 88 ก่อนเขา้สู่ตัวเมืองปาย 

สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตสููอํ่าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศ
ญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น้ําปายและลําเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยุตลิง อําเภอปา
ยจงึกลับคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแห่งนี้วา่ “สะพานประวตัศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งนี้
ถกูสรา้งดว้ยไม ้แตห่ลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ทิง้ และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยใชส้ะพานเหล็ก 

 
 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูจั่งหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 



 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยคํา เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่
อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยคํา ดา้นหลังอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยคําสรา้งในปี 
พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 
2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปนูปั้น เดมิชือ่วัด
สวุรรณบรรพต แตช่าวบา้นนยิมเรยีกวา่ "วัดดอยคํา" ไฮไลทท์ีส่าํคญัของการ
มาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสกัการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอย่าง
มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็น
กบัววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย  

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จดุธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อสําเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้สําเร็จแลว้จะนํามะลจํิานวน 
..... มาถวายแกท่า่น” *แนะนํา ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 
 
นําท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมอืงของเชยีงใหม่ มขีองฝากมากมาย อาท ิไสอ้ั่ว แคปหม ู
น้ําพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวดัเชยีงใหม ่(หมายเหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรสแทน) 
 

 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่
 
21.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ2107 
22.23 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 พฤศจกิายน 2563 8,999 1,500 

09 – 11 พฤศจกิายน 2563 8,999 1,500 

15 – 17 พฤศจกิายน 2563 8,999 1,500 

16 – 18 พฤศจกิายน 2563 8,999 1,500 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2563 8,999 1,500 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2563 8,999 1,500 

01 – 03 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

02 – 04 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

13 – 15 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2563* 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทําการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครืง่บนิลดจากราคาทวัร ์1,500/ทา่น 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํา้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนด 
และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 



 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
คํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิมดัจําค่าทวัร ์เป็นจํานวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่
สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจํานวน หรือหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 



 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  


