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 พฤศจิกายน 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม   02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 

 

 

 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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วนัแรก(1)       เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล 
        ขุนยวม – ทุ่งดอกบัวตอง – ดอยแม่อูคอ – แม่ฮ่องสอน 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที่มี

หน้าผาหินขนาบล าน ้ าแม่แจ่ม ท าให้เกิดหุบเขาผา
ลึก โดยความลึกของหน้าผาวดัจากสะพานออบหล
วงถึงระดับน ้ าปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์ไวอ้ยา่งสวยงามเบื้องล่างเป็น
แม่น ้ าที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซ่ึงช่องเขาน้ีมี
ลักษณะเป็นผาสูงชัน  จากนั้ นเดินทางสู่ ‘สถานี
ทดลองปลูกพนัธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อ
แกว้’ พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรม
อุทยานแห่งชาติฯ น าพนัธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ้และไตห้วนั เพือ่ทดลองหา
พนัธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไมเ้บิกน า เพื่อปลูกบนป่า
เส่ือมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชม
แนวป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่าน
หมอกปกคลุมรับกบัแสงอาทิตยบ์างๆ ที่สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ ้าแกว้โกมล’ ชม

ถ ้ าที่มีผลึกแร่แคลไซคท์ี่มีลกัษณะคลา้ยเกล็ดหิมะ  
ที่มีความใสกาวบริสุทธ์ิดูคลา้ยเกล็ดน ้ าแข็งเกาะทั้ง
บริเวณผนังถ ้ า จดัว่าเป็นถ ้ าที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึง
ของเมืองไทย อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในถ ้ าผลึกแร่แคล
ไซต์ที่ค ้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก คือพบที่  จีน 
ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อ.
ขุนยวม น าท่านชม *** ‘ทุ่งบวัตอง ที่ดอยแม่อูคอ’ 
ที่บานสะพร่ังเตม็ดอย ถือเป็นทุ่งดอกบวัตองที่ใหญ่
ที่สุดในไทย (ชมได้เฉพาะเดือน พฤศจิกายน–ตน้
ธนัวาคม ) จากนั้นเดินทาสู่เขา้สู่แม่ฮ่องสอน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
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ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่สอง(2)  ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ภูโคลน – ถ ำ้ปลำ – สะพำนซูตองเป้ - กะเหร่ียงคอยำว 

‘บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ – พระธำตุดอยกองมู - ถนนคนเดนิแม่ฮ่องสอน   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 หลงัอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโล้น 

และป่าเส่ือมโทรม ที่มีการฟ้ืนฟูสภาพป่า และ
ปลูกป่าขึ้ น รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้ าปางตอง 
(ปางอุ๋ง)”ขึ้นตามแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 จนท าให้ทศันียภาพที่เป็นเอกลักษณ์
สวยงามและมีอากาศที่เยน็ตลอดทั้งปี ชมทิวทศัน์
ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์
อ่อนๆ และสายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน ้ า
สวยงามน่าประทบัใจ จากนั้นแวะ ‘บา้นรักไทย’ 
หมู่บา้นชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ 
“ก๊กมินตัง๊” (กองพล 93) อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 
กวา่ 1,776 เมตร ท าใหพ้ื้นที่ เหมาะสมอยา่งยิง่กบั
การปลูกชาพนัธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์
ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่  
อุดมสมบูรณ์   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ แหล่งน ้ าแร่และโคลน

ธรรมชาติที่มาจากสายน ้ าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไป
ด้วย แ ร่ธา ตุ  ที่ มีประโยชน์ ต่อ สุขภาพและ
ผวิพรรณของมนุษย ์ มีเวลาใหท้่านไดท้ดลองสปา
พอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตามอัธยาศยั 
*** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทวัร์) เดินทาง
สู่ ‘อุทยานแห่งชาติ ถ ้ าปลา – น ้ าตกผาเส่ือ ’ 
ภายในถ ้ า มีน ้ าไหลออกจากถ ้ า ใต้ภู เ ข าอยู่
ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคงั 
หรือ ปลาพลวง จ านวนมากมาอยูอ่าศยัในถ ้าแห่ง
น้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทัศน์ของสภาพป่า 
หน้าผาเขาหินปูนอันเป็นธรรมชาติที่สวยงาม
มาก จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ (10 กม.) 
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สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบา้นนบัว่าเป็นสะพานไมไ้ผท่ี่
ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเช่ือกนัว่า หาก
ไดม้ายนือยูก่ลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความ 
ความส า เ ร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง  
เดินทางสู่ ‘หมู่บา้นห้วยเสือเฒ่า’ เพื่อชมวิถีชีวติ
และความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซ่ึงเป็น
หมู่บา้นชนเผ่าคอยาวที่อพยพล้ีภยัสงครามเขา้
มาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยด ารงชีวิตและ
วัฒนธรรมแบบดั้ งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า 
ภายในหมู่บา้นมีสถานที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
ที่ระลึกต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว โดยสินคา้ส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผา้ทอ เคร่ืองประดบั จากนั้นน าสมาชิกสักการะ 
“พระธาตุดอยกองมู” ศาสนสถานคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยูบ่นยอดเขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิว
ทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงชนั  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชาวเขาและ
ชาวบา้นในอ าเภอปายน าสินคา้มาขายให้กบันกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านคา้มากมาย  

  

ที่พกั : อมิพเีรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สำม(3)   วดัจองค ำ,วดัจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลุกข้ำวหลำม – ดอยกิว่ลม  
          ปำย – วดัน ำ้ฮู – สะพำนประวตัิศำสตร์ – กองแลน – ห้วยน ำ้ดงั – เชียงใหม่   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชมวดัจองค าและวดัจอง

กลาง สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่กลาง
เมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทาง
วฒันธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 
สักการะวิหารหลวงพ่อโต วดัจองกลาง ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้ นเดินทางสู่ จุดชมวิว 
‘บา้นลุกขา้วหลาม’ อ.ปางมะผา้ (53 กม.)  ชมทิวทศัน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยงัเตม็ไปดว้ยร้านรวงสินคา้
สินคา้พื้นเมืองอยา่งพวกผกัและผลไมข้องชาวบา้นมูเซอมาจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิว
สองฝ่ัง อ.ปาย และ อ.ปางมะผา้ จากจุดจุดชมววิ ‘ดอยก่ิวลม’  (33 กม.)  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย เดินทางสู่ ‘วดัน ้ าฮู’ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง
ของเมืองปาย สักการะ  ‘หลวงพ่อ อุ่น เ มือง’ 
พระพุทธรูปศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  ที่ เ ป็นที่สักการะของ
ชาวเมืองปาย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองที่เรียกว่า 
เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซ่ึงบรรจุอฐิัพระสุพรรณ
กัลยาอยู่อีกด้วย  ชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพาน
ประวตัิศาสตร์’ ข้ามแม่น ้ าปาย ที่สร้างขึ้ นสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 จากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ 
หรือ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.)  ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุดตวัของดินบนภูเขาสูง 
ที่ถูกกดัเซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดต่อกนัเป็น
บริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผขีองจงัหวดั
แพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
เมืองปาย  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยาน
แห่งชาติห้วยน ้ าดงั’ (29 กม.)  จุดชมวิวบรรยากาศ 
มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน ้ าล าธารที่สวยงาม 
จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)    

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั: Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)   เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ - บ้ำนแม่ก ำปอง – โหล่งฮิมคำว – เดนิทำงกลับ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นที่ตั้งของ ‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้าง

ขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่
วดั 306 ขั้นภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององค์
เจดีย ์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดียมี์พระบรม
สารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริ
มงคล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  

หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบา้นใชชี้วิตอยู่กัน
อย่างเรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่ออน ด้วยภู มิ
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ประเทศเป็นที่ดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท าให้ที่น่ีมีอากาศเยน็และช้ืนตลอดทั้งปี 
และ ‘แม่น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผา่นกลางหมู่บา้นสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ที่มี
วิหารเป็นไมท้ั้งหลงั หน้าจัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่
กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นที่ท  าเม่ียง กาแฟ และชา เป็นอาชีพ
หลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบา้นเอาใบมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาส าหรับ
จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมน ้ าตก หรือสัมผสัวิถีชีวิตชาวแม่ก าปองหรือ
ชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงาม
ตามอธัยาศยั. จากนั้นเดินทางสู่อ.สนัก าแพง เดิน
เล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ 
ตั้ งอยู่ใกล้กับแม่น ้ าคาว วิถีชีวิตของผู ้คนใน
ชุมชนอยูแ่บบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอย
ตรงยาว สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนที่ผลิต
งานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้
พื้นเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

19.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายลเ์ที่ยวบินที่ WE 121 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
  
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
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ก ำหนดกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 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 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

04-07 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,000 

11-14 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 

18-21 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 

25-28 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 

02-05 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

03-06 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

04-07 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

05-08 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

09-12 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

10-13 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดนิทำงเพยีง 6 ท่ำน 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ                

น ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
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เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินคา่

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


