
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/01967 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 



 

 

แมฮ่อ่งสอน 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

กำหนดการเดินทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2564 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – สนามบนิเชียงใหม ่-  

                                     เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแมอู่คอ – วดัจองกลาง – 

                                     วดัพระธาตุดอยกองมู 
 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิสายการบินไทยสมายด์  (THAISMILE AIRWAYS) 

 ....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเมืองเชียงใหม ่โดยเที่ยวบนิ WE102 

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองเชียงใหม ่จงัหวัดเชียงใหม ่ 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแมฮ่อ่งสอน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร   

บา่ย นำท่านเดินทางชม เทศกาลดอกบัวตอง

บานบนดอยแมอู่คอ อำเภอขุนยวม 

งานเทศกาลที่บ่งบอกถึงช่วงเริ่มต้นของ

ฤดูกาลท่องเท่ียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ 

อำเภอขุนยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน มี

พื้นที่มากกว่า 500 ไร่ บนความสูงกว่า 

1,600 เมตร นับเป็นทุ่งดอกบวัตองที่

ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย - การ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจงัหวัด

แม่ฮ่องสอน – การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณทุ่งดอกบัวตอง (หมายเหตุ : ดอกบัว

ตองบานช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดอืนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น 

ขึ้นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ปรับเปลี่ยนรายการอื่นทดแทนเนื่องจากเส้นทาง

ที่เดินทางไปชมทุ่งบวัตองห่างไกลจาก

สถานที่เที่ยวอื่น) 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดจอคำ จองกลาง วัด

จองคำและวัดจองกลาง เปรียบเสมอืนวัด

แฝด ด้วยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อ

มองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้าน

ซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ ทาง 
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ขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสอง ยังเป็น 

ศนูยก์ลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 

จากนั้น นำท่านสักการะ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศกัดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่

สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา

จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้า

เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัว

เมืองแม่ฮอ่งสอนได้อย่างชัดเจน 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ร้านอาหาร 

จากนั้น นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม IMPERIAL MAE HONG SON RESORT หรือเทียบเทา่  

 

วันทีส่องของการเดนิทาง  บา้นรักไทย - ปางอุง๋ - บา้นจา่โบ ่- จุดชมววิดอยกิว่ลม -  

                                     ปาย - พระธาตุแมเ่ยน็ - ถนนคนเดนิปาย 

 

เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้าน

ชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้มีการขนานาม

ว่า “ดินแดนโรแมนติกท่ามกลางสาย

หมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศ

เย็ น ส บ า ย เกื อ บ ทั้ ง ปี  อ ยู่ สู ง จ า ก

ระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหน้า

หนาวอากาศที่นี้ จะหนาวมาก สัมผั ส

บรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไป

หมอก และทะเลสาบ กับวิถีชี วิตที่ รับ

อิทธิพลมาจากชาวยูนนาน 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง

สลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำ

หรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วง

เช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย 

และบรรยากาศโรแมนติก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร   

จากนั้น นำท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วน

ใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาว นอกจากนี้ยงัมีร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขา ที่เป็นแลนด์มาร์คที่

นักท่องเที่ยวมาเยื่อนแล้วจะต้องแวะเช็คอินที่ร้านด้วยความเก๋ของร้านที่ต้องนั่งห้อยขาทาน

ก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับชมทศันยีภาพวิวหลักล้านที่สวยงามของทิวเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มี

จดุเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตวั อ.ปาย โดยประวัติของ

วัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่

เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดด
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เด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดียพ์ม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่

ยงัสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมอืงปาย – แม่น้ำปายได้อีกด้วย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นตลาดกลางคืนที่มีของขายหลากหลายอย่างอาทิ เสื้อผ้า 

ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด ร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย...เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

จากนั้น นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม YOMA PAI หรือเทียบเทา่  

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง  จุดชมววิหยุน่ไหล - สะพานประวัตศิาสตร์ทา่ปาย –  

                              จงัหวัดเชียงใหม ่- วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบนิเชียงใหม ่- 

                                     สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว หยุนไหล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 

อากาศหนาวเย็นอันเป็นเสน่ห์ของอำเภอปาย ยังร้องเรยีกนักท่องเท่ียวจากทุกทิศ ให้เดินทางไป

สัมผัส ยามเช้ามีทะเลหมอกให้ได้ชมกัน สมกับที่ผู้คนขึ้นไปแย่งพื้นที่ชมวิว บนจุดชมวิวทะเล

หมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนดัง

สายน้ำท่ามกลางหุบเขาในอำเภอปาย ได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุด

ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า และรอชมแสง

แรกแย้มจากดวงอาทิตย ์อันอบอุ่นในยามเช้า ณ บนจุดชมวิว 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ต้ังอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 

ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้าง

ขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียง

เสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึง

กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพาน

ประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นี้ทิ้ง 

และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็ก 

จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัด

สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 

1,300 ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลัง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำ

สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจาม

เทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 

2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย

เจดี ย์ บ รรจุ พ ร ะบ ร มส ารี ริ ก ธ าตุ ข อ ง
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พระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดดอยคำ" ไฮไลท์ที่สำคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คือการมา

สักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ด้านหลัง

ของวดัท่านจะได้พบเห็นกับวิวของเมื่องเชียงใหม่อีกด้วย  

วิธีขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แล้วตามด้วย

ชื่อ ....... แล้วตามด้วยเรื่องที่ต้องการขอให้ละเอียด แล้วบอกองค์หลวงพ่อทนัใจขอให้สิ่งที่ขอสำเร็จโดยด่วน 

เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะนำมะลิจำนวน ..... มาถวายแก่ท่าน” *แนะนำ ควรขอในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของ

ความเป็นไปได้* 

จากนั้น นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝาก

มากมาย อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ (หมายเหตุ : 

กรณีร้านปิดขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นตลาดวโรรสแทน) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ 

สนามบินเชียงใหม่ 

21.15 นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยสมายด์ THAISMILE AIRWAYS เที่ยวบิน

ที่ WE121 

22.35 เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... แมฮ่อ่งสอน  3 วัน 2 คืน (WE) 

*** สำหรับผูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกว่า 6 ทา่นขึน้ไป *** 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคาทัวร์ผูใ้หญ/่เดก็ 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

06 – 08 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

13 – 15 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

20 – 22 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

27 – 29 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

28 – 30 พฤศจกิายน 2564 11,999 1,500 

01 – 03 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

** ไมม่ีวันเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่เพือ่ทำกรุป๊ส่วนตัวได ้** 

 

* กรณพีัก 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทำการเสรมิเตียงไดเ้ทา่นัน้ * 

ราคาทวัร์นีส้ำหรับนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น  

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจำนวนขัน้ตำ่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตาม

จำนวนดังกลา่ว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรือรา้นคา้บางแหง่อาจจะยังไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได้*** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานทีด่ังกลา่ว อันมาจากเหตุสุดวสิัย** 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั โดยสายการบินไทยสมายด์แอร์เวย์ 

2. ค่ารถตู ้... จำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่าที่พัก / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม    

4. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ยังไม่รวมค่าทิป) 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มนิิบาร,์ ใช้จา่ยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติ่มตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์  300 บาท / ทริป / ตอ่ทา่น 

 

 

 เงือ่นไขการจอง และชำระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน พรอ้ม

ชำระเงนิ คา่มัดจำทา่นละ 7,000.- บาท ... 

สำหรับค่าทวัร์ส่วนที่เหลือท้ังหมด กรุณาชำระ

ก่อนการเดินทาง 14 วัน ... หากไมช่ำระภายใน

เวลาทีก่ำหนด ถือวา่ทา่นสละสทิธิ์ ยนิดีให้

บรษิัทฯ ทำการยกเลกิ และยินยอมใหย้ดึเงนิ

มัดจำทนัที 

  

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 
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 หมายเหตุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหา

การจราจรติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์

ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถอืว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน (WE) ............วนัเดินทาง.......................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมำยเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


