
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทาง ตัง้แต่ มกราคม – กมุภาพนัธ ์2564 

 

ปาย / วัดพระธาตดุอยกองม ู/ ปายแคนย่อน / สะพานซตูองเป้ 

ปางอุ๋ง / ล่องแพปางอุ๋ง/ บา้นรักไทย / บา้นจ่าโบ่ / บา้นสนัติชล / จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ - เชียงใหม ่– แมฮ่่องสอน - จดุชมวิวดอยกิ่วลม –หว้ยน า้ดงั –สะพาน

ประวัติศาสตรท์่าปาย–รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI – ปายแคนย่อน - ถนนคนเดนิปาย 
   

วันที่ 2 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – บา้นจ่าโบ่ – จดุชมวิวกิกอคอบา้นหว้ยเฮี๊ยะ 

– สะพานไมซ้ตูองเป้ – หมูบ่า้นกระเหรี่ยงคอยาว – วัดพระธาตดุอยกองม ู- วัดจองค า 

จองกลาง - ถนนคนเดินเมืองแมฮ่่องสอน 

   

วันที่ 3 ปางอุ๋ง – ล่องแพปางอุ๋ง - บา้นรักไทย – เชียงใหม ่- กรงุเทพฯ    
 

แอ่วเมืองสามหมอก สมัผสัลมหนาว 

ปาย ปางอ ุง๋ บา้นรกัไทย แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 8,990. – 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - จดุชมวิวดอยก่ิวลม –หว้ยน ้าดงั 

–สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย–รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI – ปาย

แคนยอ่น - ถนนคนเดินปาย 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

06.00 น. เดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4100 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรบั จากนัน้น าท่าน

ขึ้นเดินทางท่องเท่ียวโดยรถต ูป้รบัอากาศ เดินทางตอ่ไปยังจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เมือง

ขนาดเล็กท่ามกลางหบุเขาที่อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคณุค่า และแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษท์ี่สวยงาม จากนัน้เดินทางสู่จดุชมวิวดอยกิ่วลม ตัง้อยู่ในอทุยาน

หว้ยน า้ดงั เป็นจดุชมวิวที่มคีวามสวยงามและอากาศดีมาก ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรปูตาม

อัธยาศัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

 จากนั้นนน าท่านเดินทางสู่ สะพานประวติัศาสตรท์่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเขม้ 

ขา้มล าน ้าปาย เปรียบเสมือนประตสูู่อ าเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เขา้สู่  อ.ปาย 

แมฮ่่องสอน ตัง้อยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใชข้า้มแมน่ า้ปายและล าเลียงเสบียงและอาวธุเพื่อเขา้โจมตี

ประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนีถ้กูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญี่ปุ่นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมูบ่า้น

ตา่งๆ ใหข้ดุถางเสน้ทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบา้นอีก

ฝั่งจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขดุถากถางเส้นทางมุ่งหนา้ไปยัง  จ.

เชียงใหม่ โดยทั้งสองทางต่างมาบรรจบกันที่ฝั่งแม่น า้ บริเวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จึง

ร่วมแรงกันใชช้า้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิ้ว ออกจากป่า ตั้งเป็นเสาสรา้งขึ้นเป็นสะพาน 

บรรจบทั้งสองฝั่งเข ้าด ้วยกันเหนือแม่น ้าปาย  กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่ง

ประวัติศาสตร์สงคราม จากนั้นน าท่านเช็คอินที่ รา้นCOFFEE TEA SAPAN PAI ร้าน

กาแฟยอดนยิมที่มาปายตอ้งแวะมาถ่ายรปูเช็คอิน 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังวดัพระธาตแุม่เย็น เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองปายมานาน 

บริเวณวัดเงยีบสงบ ร่มรื่น มีจดุเดน่อยู่ที่พระพทุธรปูสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภเูขามองเห็น

ไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตแุมเ่ย็นไมม่ีปรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด 

ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นที่ตัง้ของเจดียเ์ก่าหรือที่เรียกว่า “เจดียพ์ระธาตแุมเ่ย็น” เป็นเจดียท์รง
ระฆงัสีขาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเดน่ที่มียอดฉัตรแบบเจดียพ์มา่ 

น าท่านเดินทางตอ่ไปชม ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึง่คือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรดุตวัของดินบนภเูขาสงู ที่ถกูกดัเซาะเป็น

ร่องลึกคลา้ยหนา้ผา ติดตอ่กนัเป็นบริเวณกวา้ง มีลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจังหวัด

แพร่ แลว้ยังเป็นจดุชมวิวทวิทศันท์ี่สวยงามของเมืองปาย และที่นีใ่ชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รื่องปายอินเลิฟอีกดว้ย 

จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย มีของใหเ้ลือกซ้ือมากมายตัง้แตข่องกินพื้นเมืองไป

จนถึงเสื้อผา้ เครื่องประดบัพื้นเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกบัปายทกุชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกตอ่การเดินเล่นและชอ้ปป้ิงที่ถนนคนเดิน 

ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั Diamond Village Pai หรือเทียบเท่า 
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แม่ฮ่องสอน 



 

 

วนัท่ี 2 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัติชล – บา้นจ่าโบ่ – จดุชมวิวกิ

กอคอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ – สะพานไมซ้ตูองเป้ – หม ู่บา้นกระเหรี่ยงคอยาว – 

วดัพระธาตดุอยกองม ู- วดัจองค า จองกลาง - ถนนคนเดินเมือง

แม่ฮ่องสอน 

05.00 น. น าท่านชมทะเลหมอกที่ จดุชมวิวหยนุไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บา้นสันติชล ต าบลเวียงใต ้อ าเภอ

ปาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากหมูบ่า้นสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจดุชมทะเล

หมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอ าเภอปาย ซ่ึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถกูรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และทศันียภาพบา้นเรือน

ของเมืองปายที่ถกูปกคลมุดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยนุไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง 

แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยนูานที่อพยพมาจากเมืองจีน แตใ่นที่สดุ

ก็อพยพยา้ยถ่ินฐานมารวมกัน จดุชมทะเลหมอกหยนุไหล สามารถชมไดท้ั้งฤดฝูนและฤดู

หนาว จากนัน้เดินทางไปยัง หมู่บา้นศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน (บา้นสนัติชล) หมูบ่า้น

สันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากประเทศจีน  และด้วย

เอกลักษณ์เฉพาะตวั ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไว้

อย่างเหนยีวแนน่ ท าใหท้ี่นีก่ลายเป็นอีกหนึง่แหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมาเยือนเมืองปายแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 2) 

 น าท่านเดินทางสู่ บา้นจ่าโบ่ เป็นชมุชนเล็ก ตัง้อยู่ที่ อ. ปางมะผา้ บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้ม

ดว้ยขนุเขาและธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์ท่ามกลางหมอกและขนุเขาสลบัซับซอ้นเป็นฉาก

หลงั จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยังอ าเภอปาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวกิกอ

คอบา้นหว้ยเฮ๊ียะ เป็นจดุชมวิวที่ท่านจะไดช้มทศันยีภาพอันงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม สะพานไมซ้ตูองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ

ของพระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้ัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานดว้ย

ไมไ้ผ่ใหม้ีความยาวประมาณ 500 เมตร ใหผ้่านที่นาของชาวบา้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง

สวนธรรมภสูมะและหมู่บา้นกงุไมส้ัก ใหพ้ระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นที่อยู่อีกฝั่งสามารถเดิน



 

ขา้มไปมาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ่งขึ้น ค าว่าซตูองเป้นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า 

อธิษฐานส าเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตวัแทนแห่งค าอธิษฐานส าเร็จซ่ึงมีความเชื่อกัน

ว่า หากไดม้ายืนอยู่กลางสะพานแลว้อธิษฐานขอความส าเร็จใดๆก็จะพบกบัความสมหวัง  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว หว้ยเสือเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาว

กระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกลเ้มืองมากที่สดุ มีประมาณ 20 หลังคาเรือนซ่ึงอพยพลี้ภัยจาก

สงครามเขา้มาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแลว้ ด ารงชีวิตแบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวสามารถมา

ชมวิถีชีวิตและถ่ายรปูกับกะเหรี่ยงคอยาวได ้มีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้

ร่มรื่น ภายในหมูบ่า้นมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลึกใหก้ับนกัท่องเที่ยว อาทิเชน่ ด าไรเงนิ หยก 

ผา้ทอมือ สรอ้ยคอ เครื่องประดับของชนเผ่าตา่งๆ จากนัน้น าท่านขึ้นไปนมัสการ วดัพระ

ธาตดุอยกองม ูปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมืองสามหมอกจากมมุสงู ใหท้่านผ่อนคลายชมพระอาทิตยล์ับฟ้าอันสวยงาม 

จากนั้นน าท่านชม วัดจองค า จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน 

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ใหท้่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต 

ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้

ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิต ท ามาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทาง

แคลว้คลาดปลอดภัย จากนัน้ ชมวัดจองกลางซ่ึงมีการจัดแสดงตุก๊ตาไมแ้กะสลัก มีทั้งรปู

คนและสตัว ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัพระเวชสนัดรชาดกโดยฝีมือชา่งชาวพมา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเที่ยวชมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ฝั่งริมวัดจองกลาง-จองค า ซ่ึงจะ

แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนขายอาหารทัว่ไปกับโซนขายสินคา้ทัว่ไป จดุเด่นของถนนนี้คือจะมี

ชาวไทใหญ่ ชาวเขา เขา้มาขายสินคา้พื้นบา้นของจงัหวัด มีอาหารหลากหลายอย่าง พรอ้ม

กบัชมบรรยากาศริมแม่น า้ และแสงสีจากวัดจองค า-จองกลาง ถนนนี้เปิดใหน้กัท่องเที่ยว 

มาเดินเที่ยวกนัตัง้แตป่ระมาณหา้หกโมงเย็นถึงประมาณสี่ท ุ่ม 

เย็น อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกตอ่การเดินเล่นและชอ้ปป้ิงที่ถนนคนเดิน 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั Green Mountain Resort หรือเทียบเท่า 

 



 

Day 

3 
 

 

แม่ฮ่องสอน 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 ปางอ ุ๋ง - บา้นรกัไทย – เชียงใหม่ – ซ้ือของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 4) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยัง ปางอ ุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชด าริปางตอง 

2 ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่  โครงการนี้ เกิดขึ้นจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยพระองค์มีพระประสงค์จะฟ้ืนฟู

สภาพป่าและระบบนิเวศ บรรยาการิมน า้ท่ามกลางทิวสนงดงามเปรียบดัง่ Switzerland 

เมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางต่อไปยังบ้านรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชื้อสายยนูนานไดข้ึ้นชื่อว่าเป็น

ดินแดนโรแมนติก ที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่ส ูงจาก

ระดับน า้ทะเลประมาณ 1,800 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท้่านไดส้ัมผัส

บรรยากาศท่ามกลางหบุเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ไดร้ับอิทธิพล

จากยนูนาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่จงัหวดัเชียงใหม่ ใหท้่านไดแ้วะเลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองของ

ภาคเหนือติดไมต้ิดมือก่อนกลับกรงุเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ัว่ น า้พริกหนุ่ม น า้พริกอ่อง 

และสินคา้พื้นเมืองอีกมากมาย  

เย็น อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

22.10 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4109 

23.30 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 หมายเหต ุ: โปรแกรมทัวรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / 

การจราจร /การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยดุต่างๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เพื่อใหท้่านไดเ้ที่ยวครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั 
  

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

08-10 ม.ค. 2564 8,990.- 6,900.- 

22-24 ม.ค. 2564 8,990.- 6,900.- 

05-07 ก.พ. 2564 8,990.- 6,900.- 

12-14 ก.พ. 2564  8,990.- 6,900.- 

19-21 ก.พ. 2564 8,990.- 6,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก* 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 



 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรงุเทพ-นา่น ชัน้ประหยัด สายการบินแอรเ์อเชีย 

น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสมัภาระที่จะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วัตถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้มเ่กินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. อาหารที่ระบตุามรายกาย 

6. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีที่ตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน 48 ชัว่โมง ) 

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 



 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


