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เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่

 

2 เชยีงใหม ่- ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - คอฟฟ่ีอนิเลฟิ - ปายแคนยอน - จดุชมววิหยนุ

ไหล – วดัน า้ฮ ู– พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย - พกัปาย 

อาหาร เชา้ / เทีย่ง /- 

3 ปาย - ปางมะผา้ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ ่- จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ – 

หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง – วดัจองค า - พกั

แมฮ่อ่งสอน   อาหารเชา้  / เทีย่ง /เย็น 

4 สะพานไมซู้ตองเป้ - บา้นรกัไทย - ปางอุง๋ - เชยีงใหม ่- รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ (ยนูนาน) / เทีย่ง /- 

 

 

 

 

 



                             

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. -  ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่

                    

 

18.30 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9ชั่วโมง) 

อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

 

วนัสอง        เชยีงใหม ่- ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – คอฟฟ่ีอนิเลฟิ - ปายแคนยอน – จดุชมววิ 

                  หยนุไหล – วดัน า้ฮ ู– พระธาตแุมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย - พกัปาย                    

                   เชา้/เทีย่ง 

 
เชา้ เดนิทางถงึ เชยีงใหม ่ใหท้า่นธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มรับประทานอาหารเชา้ 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 จากน ัน้ปรบัเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน เมืองขนาดเล็ก

ท่ามกลางหุบเขาทีอ่ดุมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีณุค่า และแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีส่วยงาม 

เดินทางสู่ อ าเภอปาย เมืองเล็กในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่ห์เฉพาะตัว น าท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

ประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยูร่มิถนนสาย 1095 บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวธุเขา้ไปยงัประเทศ

พมา่ หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสูค่วามสงบสขุอกีครัง้หนึง่ โดยหลงเหลอื

ไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นีว้า่ “สะพานประวัตศิาสตร”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหต ุ

9-12 ตลุาคม 63 5,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

10-13 ตลุาคม 63 5,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

22-25 ตลุาคม 63 5,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

30 ตลุาคม-2พฤศจกิายน  5,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

4-7 ธนัวาคม 63 5,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

9-12 ธนัวาคม 63 5,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 6,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

31 ธนัวาคม –3มกราคม64 6,900 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 



                             

 น าท่านแวะรา้นกาแฟเก๋ๆบรรยากาศดีที ่คอฟฟ่ีอนิเลฟิ เป็นรา้นกาแฟที่มชี ือ่แห่งหนึ่งในอ าเภอปาย 

อสิระซือ้เครือ่งดืม่ ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กองแลนหรอืปาย

แคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนน เสน้ทางที่ใชส้ัญจร ส่วนแลน 

หมายถงึ ตัวตะกวด (ตัวเงนิตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถงึ เสน้ทางสัญจรของตะกวดที่

แคบและเล็ก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเกดิจากการทรุดตัวของดนิบนภเูขาสูงทีถ่กู

กัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผาตดิต่อกันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเสน้เล็กๆบนสันเขา 

ทา่มกลางภเูขาสลับซบัซอ้น ใหท้า่นชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ทีน่ีเ่คยเป็นสถานทีถ่า่ย

ท าภาพยนตรเ์รือ่งปาย อนิ เลฟิ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิหยุนไหล เป็นจุดชมววิทะเลหมอกต ัง้อยูท่ ี ่อ.ปาย โดดเด่นดว้ยชือ่สไตล์

จนี และเป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิ มป้ีายส าหรับคูรั่กใหไ้ดถ้า่ยรูป เป็นจุดชมววิลานโลง่ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์ของเมอืงปายทัง้เมอืงในยามเชา้ ราวกับถูกโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิภเูขา 

และแมกไมส้เีขยีวยามแสงแรกของวัน คู่รักนักท่องเทีย่วทัง้หลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวน

ป้ายบอกรักที ่จุดป้าย100ที่บอกรัก เพื่อเป็นพยานรักบนตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจนี 

แปลวา่โชคลาภ หรอื ความยัง่ยนื อกีสิง่หนึง่ทีไ่มค่วรพลาด คอื หมัน่โถว ของอรอ่ยขึน้ชือ่ของทีน่ี ่ทานคู่

กบัชารอ้นๆ พรอ้มชมววิตรงระเบยีงในบรรยากาศเย็นสบาย อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่

วดัน า้ฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมือง ซึง่เป็น

พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิพ์ระพทุธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง สว่นบนเปิดปิดไดแ้ละมี

น ้าขังอยู่ มีน ้าไหลออกมาอีก ในลักษณะซมึออกมาตลอดเวลา จงึมีผูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนต์ไป

สกัการะอยูเ่นอืงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตแุมเ่ย็น เป็นวัดแกเ่กา่คูเ่มอืงปาย ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้เจดยีเ์กา่ สรา้งใน

สมยัใดไมป่รากฏหลักฐานแน่ชดั จากจดุนีส้ามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอ าเภอปายไดท้ั่วทัง้บา้นเรอืนและ

ทุ่งนา ยิง่ถา้ไดข้ึน้ไปในตอนเย็นจะไดช้มพระอาทติยต์กโดยมเีทอืกดอยจกิจอ้งเป็นฉากหลังทีง่ดงาม 

และพระธาตุแห่งนี้เป็นจุดสังเกตของผูโ้ดยสารทางเครือ่งบนิว่าเขา้เขตอ าเภอปายแลว้ สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

เย็น  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิปาย มขีองขายหลายอยา่ง เสือ้ผา้ ของกนิ ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด 

รา้นอาหารทอ้งถิน่ มากมาย อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง หมายเหต:ุ ถนน

คนเดนิปายเปิดบรกิารทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน-กุมภาพันธ์ และวันศุกร์-เสาร์

ในชว่งหนา้รอ้น และหนา้ฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทีพ่กั: Diamond De Pai City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        ปาย - ปางมะผา้ – แวะจดุชมววิดอยกิว่ลม – บา้นจา่โบ ่- จดุชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ –  

                     หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - พระธาตดุอยกองม ู- วดัจองกลาง – วดัจองค า –  

                     พกัแมฮ่อ่งสอน                        เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแมฮ่อ่งสอนระหว่างทางน าท่านแวะจุดชมววิท่ามกลางหมอกและขนุเขาทีจุ่ดชม

ววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจดุชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแหง่ชาตหิว้ยน ้าดัง จดุชมววิ

แห่งนี้เป็นจุดชมววิทีม่คีวามสวยงามมาก น าท่านสู่ บา้นจา่โบ ่ชือ่ของชมุชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ 

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็น

ชาวลาหูท่ีย่า้ยมาจากหว้ยยาว น าโดย นายจา่โบ ่ไพรเนตธิรรม แวะรา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดัง ตัวรา้น

เป็นบา้นไมต้ัง้อยูเ่นนิเขา ภายในแบง่ออกเป็น2ชัน้ มมีมุใหเ้ลอืกน่ังมากมายทัง้โต๊ะ บารห์อ้ยขา เปลตา

ขา่ย และใกลก้นัมรีา้นกาแฟเด็กดอย และเซเวน่กลางววิทีอ่ยูใ่กลก้นั จากนัน้แวะ จดุชมววิกกิอคอ

บา้นหว้ยเฮีย๊ะ จุดชมววิแห่งนี้ยังไม่ค่อยมคีนรูจ้ักมากนัก เพราะเป็นจุดชมววิแห่งใหม่ของหมู่บา้นหว้ย

เฮี๊ยะ อ าเภอปางมะผา้ อยูถ่ัดจดุชมววิบา้นจา่โบไ่มไ่กล ประมาณ 5-6 กโิล ใหท้า่นชมธรรมชาต ิทวิเขาที่

เรยีงตอ่ๆ กนัอยา่งสวยงาม อกีทัง้ยงัมพีืน้ทีก่ารเกษตรของชาวบา้นทีท่ าไรต่ามแนวเขาใหช้มดว้ย  

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรีย่งคอยาวทีอ่ยู่

ใกลเ้มืองมากที่สุด มีประมาณ20หลังคาเรือน 

อพยพลีภ้ัยสงครามเขา้มา อยู่ทีแ่ม่ฮ่องสอนนาน

แล ้ว  ด า ร ง ชี ว ิ ต แ บ บ ดั ้ ง เ ดิม  ภ า ย ใ นหมู่

นักทอ่งเทีย่วสามารถมาชมวถิชีวีติ และถา่ยรปูกบั 

กะเหรี่ยงคอยาวได ้มีลักษณะเป็นธรรมชาติ 

โดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรืน่ ทางเขา้ของบา้นหว้ย

เสือเฒ่าจะผ่านฝายทดน ้ าที่มีน ้ าลน้หลายฝาย 

ภายในหมู่บา้นมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึใหก้ับ

นักท่องเที่ยว จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงิน-หยก 

สรอ้ยคอ เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ จากนั้นน า

ทา่นชม วดัพระธาตดุอยกองม ูเป็นวัดศักดิส์ทิธิ์

คู่บา้นคู่เมอืงของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดมิมชีือ่เรยีกว่า วัดปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดยีท์ี่

สวยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมือ่ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระ

โมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพมา่ สว่นพระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมือ่ พ.ศ. 2417 โดยพระยา

สงิหนาทราชา เจา้เมอืงแมฮ่อ่งสอน คนแรก จากวัดพระธาตดุอยกองมนูี้สามารถมองเห็นภมูปิระเทศและ

สภาพตัวเมอืงแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน  

น าท่านเดนิทางไป วดัจองค า จองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมือ่มอง

จากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยูท่างขวามอื วัดจองค าและวัดจองกลาง

ตัง้อยู่กลางเมอืงแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมอืงไทใหญ่แห่งนี้ เพราะ

นอกจากความงดงามทางศลิปะแลว้ วัดทัง้สอง ยังเป็น ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวแมฮ่อ่งสอน พืน้ทีด่า้นหนา้ของวัดซึง่เป็น สวนสาธารณะหนองจองค ายังเอือ้ใหใ้ชเ้ป็น

สถานทีป่ระกอบพธิตีามประเพณีตา่ง ๆ ในรอบปีอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมแมฮ่อ่งสอน 

ทีพ่กั: Ngamta Hotel  Mae Hong Son หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

วนัทีส่ ี ่        สะพานไมซู้ตองเป้ - บา้นรกัไทย - ปางอุง๋ - เชยีงใหม ่– รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ    

                   เชา้ (ยนูนาน),เทีย่ง 

 

เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผท่ีส่รา้งขึน้โดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมส้ัก 

เป็นสะพานไมไ้ผ่ กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งนี้จะเชือ่มระหวา่ง สวนธรรมภสู

มะ กับ หมูบ่า้นกงุไมส้ัก เพือ่ใหพ้ระภกิษุสามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้มสญัจรไปมา 

ถอืเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซตูองเป้” (Su-Tong-Pe) นัน้เป็นภาษาไทยใหญ ่แปลว่า อธษิฐาน

ส าเร็จ สะพานแหง่นีจ้งึเป็นเหมอืนตวัแทนแหง่ค าอธษิฐานส าเร็จซึง่มคีวามเชือ่กนัวา่ หากไดม้า

ยนือยู่กลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวงั นับว่าเป็น

สะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี แต่ชว่งฤดฝูนเดอืนกนัยายน –ปลาย  

ตุลาคม ก็จะไดพ้บกับทอ้งทุง่นาเขยีวขจ ีและในชว่งตน้ถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน ซึง่อยูใ่นชว่งปลายฝน

ตน้หนาวก็จะไดพ้บกบัขา้วออกรวงเหลอืงทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ึน้ชือ่ว่าดนิแดนโรแมนตกิท่าม

กลางสายหมอกที่รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มอีากาศเย็นสบายเกอืบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 

1,776 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก 

ทะเลสาบ วถิชีวีติและวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากยนูนาน 

 

 บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) (ยนูนาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปางอุง๋ โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 มสีภาพภมูปิระเทศเป็นทวิเขาสงูสลับซับซอ้น

ภูมทิัศน์ทีเ่ป็นไฮไลทจ์นถูกขนานนามว่าสวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทยก็คอื อ่างเก็บน ้าหรือทะเลสาบตรง

กลางทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไมเ้มอืงหนาว ทีใ่หบ้รรยากาศโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูจั่งหวัดเชยีงใหม ่(ระยะเวลาประมาณ2ชม.ครึง่) แวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของ

ฝาก เชน่ แคบหม ูไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิออ่ง และสนิคา้พืน้เมอืงอกีมากมาย ไดเ้วลาพอสมควรน า

เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสูก่ลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9

ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัการจราจร ณ วันเดนิทาง)  

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกั2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภยัที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 



                             

 
       

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter    
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