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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม่ 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไม่รวมสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

แมร่มิ – ฟารม์ดอกไมเ้มอืงหนาวแมร่มิ – ปาย - สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย  - ปายแคนยอน - 

Coffee In Love - พระธาตุแมเ่ย็น - ถนนคนเดนิปาย 

พกัปาย                                                                                อาหาร --/เทีย่ง/ -- 

2  จุดชมววิหยุนไหล - หมูบ่า้นสนัตชิล - วดัน า้ฮู - ปางมะผา้ - แวะจุดชมววิดอยกิว่ลม - บา้นจา่โบ ่- 
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รา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาบา้นจา่โบ ่- แมฮ่อ่งสอน - หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒา่ - วดัจองกลาง 

- วดัจองค า - พระธาตุดอยกองมู  

พกัแมฮ่อ่งสอน                                                                      อาหารเชา้  / เทีย่ง /เย็น 

3 บา้นรกัไทย - จุดชมววิทะเลสาบ - ไรช่าลไีวนร์กัไทย - สะพานไมซู้ตองเป้ - เชยีงใหม่ - รา้นของ

ฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

                                                                อาหาร เชา้ (อาหารยนูนานบา้นรักไทย) / เทีย่ง /-- 

 

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  FD4120 BKK-CNX 08.00-09.20 

Return      :  FD4117 CNX-BKK 19.50-21.15 

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร)์ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– แมร่มิ - ฟารม์ดอกไมเ้มอืงหนาวแมร่มิ –   

                   ปาย – สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย - ปายแคนยอน - Coffee In Love – พระธาตุแมเ่ย็น –  

                   ถนนคนเดนิปาย                                                            พกัปาย              อาหาร--/เทีย่ง/-- 
 

06.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประตู 3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

30 มกราคม-1 กุมภาพนัธ ์64 7,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24  

5-7 กุมภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

13-15 กุมภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

19-21 กุมภาพนัธ ์64 7,999 1,500 24  

26-28 กุมภาพนัธ ์64 8,999 1,500 24  

6-8 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

12-14 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

13-15 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  

20-22 มนีาคม 64 7,999 1,500 24  
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08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ AIR ASIA 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD4102 

09.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดร์อ

ตอ้นรบัท่านอยู่ด ้านนอก น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ เดินทางสู ่

อ าเภอแม่รมิ ชมฟารม์ดอกไม ้ที่สวยงามตามฤดกูาลที่บานสะพรั่งไป

ดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด อสิระใหท่้านถ่ายภาพชืน่ชมความ

สวยงามตามอัธยาศัย (สวน I 

love Flower Farm/ สุ ร ชั ย

ฟารม์/ กู๊เนียร ์ฟอรเ์ร็ชท /สวน

ลุงรน/ ไร่กลิน่เกสร หรือสวน

อื่นๆในเสน้ทางท่องเที่ยว) 

ก ารบาน  ก ารร่ วงโรยขอ ง

ดอกไมข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ

ท า ง บ ริ ษั ท ไ ม่ ส า ม า ร ถ

คาดการณ์ได ้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอปาย เมืองเล็กในหุบเขาเป่ียมดว้ยเสน่หเ์ฉพาะตัว น าท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

ประวตัศิาสตรท์่าปาย ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095 บรเิวณกโิลเมตรที่ 88 ถูกสรา้งขึน้ในสมัยสงครามโลก

ครัง้ที ่2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศ

พม่า หลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดย

หลงเหลอืไวเ้พยีงแตส่ะพานแหง่นี้ว่า “สะพานประวัตศิาสตร”์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่กองแลนหรอืปายแคนยอน ค าว่ากองแลนมาจากภาษาพืน้เมอืง กอง หมายถงึ ถนน 

เสน้ทางที่ใชสั้ญจร ส่วนแลน หมายถงึ ตัวตะกวด (ตัวเงนิตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถงึ 

เสน้ทางสัญจรของตะกวดทีแ่คบและเล็ก เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเกดิจากการทรุด

ตัวของดนิบนภเูขาสูงที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหนา้ผาตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทาง

เสน้เล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซอ้น ใหท่้านชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา 

 ทีน่ี่เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งปาย อนิ เลฟิ ดว้ย เดนิทางสู ่Coffee In Love รา้นกาแฟสวย

 เก ๋บนยอดเขาทีส่ามารถดืม่ด ่ากับบรรยากาศววิทวิทัศน์ทีส่วยงามท่ามกลางความโรแมนตกิของการ 

 ตกแตง่ น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุแมเ่ย็น เป็นวัดแกเ่กา่คูเ่มอืงปาย ดา้นหลังโบสถเ์ป็นทีต่ัง้เจดยีเ์กา่ 

สรา้งในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากจุดนี้สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ าเภอปายไดท่ั้วทั้ง
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บา้นเรือนและทุ่งนา ยิง่ถา้ไดข้ึน้ไปในตอนเย็นจะไดช้มพระอาทติยต์กโดยมีเทือกดอยจิกจอ้งเป็นฉาก

หลังทีง่ดงาม และพระธาตแุหง่นี้เป็นจุดสังเกตของผูโ้ดยสารทางเครือ่งบนิว่าเขา้เขตอ าเภอปายแลว้  

  น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิปาย มีของขายหลายอย่าง เสือ้ผา้ ของกนิ ของที่ระลกึ งานแฮนดเ์มด 

รา้นอาหารทอ้งถิน่ มากมาย หมายเหตุ: ถนนคนเดนิปายเปิดบรกิารทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดอืน

พฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์และวันศกุร-์เสารใ์นชว่งหนา้รอ้น และหนา้ฝน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    (มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Diamond De Pai City Hotel/B2 Pai Premier Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

 

วนัทีส่อง        จุดชมววิหยุนไหล - หมูบ่า้นสนัตชิล - วดัน า้ฮู - ปางมะผา้ - แวะจุดชมววิดอยกิว่ลม –  

                      บา้นจา่โบ ่- รา้นกว๋ยเตีย๋วหอ้ยขาบา้นจา่โบ ่- แมฮ่อ่งสอน - หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว  

                      หว้ยเสอืเฒา่ - วดัจองกลาง - วดัจองค า - พระธาตุดอยกองมู  

                                                                                   พกัแมฮ่อ่งสอน               อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2)  

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิหยุนไหล เป็นจุดชมววิทะเลหมอกต ัง้อยูท่ ี ่อ.ปาย โดดเดน่ดว้ยชือ่สไตล์

จนี และเป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิ มีป้ายส าหรับคูร่ักใหไ้ดถ่้ายรูป เป็นจุดชมววิลานโลง่ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์ของเมอืงปายทัง้เมืองในยามเชา้ ราวกับถูกโอบอุม้ดว้ยหมอกจางๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิภูเขา 

และแมกไมส้ีเขยีวยามแสงแรกของวัน คู่รักนักท่องเที่ยวทัง้หลายสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก และแขวน

ป้ายบอกรักที ่จุดป้าย100ทีบ่อกรัก เพือ่เป็นพยานรักบนตน้สนมงคลทัง้ 6 ตน้ ซึง่เลข 6 ในภาษาจนี 

 แปลว่าโชคลาภ หรอื ความยั่งยนื อกีสิง่หนึง่ทีไ่ม่ควรพลาด คอื หมั่นโถว ของอร่อยขึน้ชือ่ของทีน่ี่ ทานคู่

 กับชารอ้นๆ พรอ้มชมววิตรงระเบียงในบรรยากาศเย็นสบาย อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย เดินทางสู ่

หมู่บา้นสนัตชิล หรือ หมู่บา้นจนียูนนาน ชุมชนท่องเที่ยวที่น าเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจีน

ยูนนานอันเป็นรากฐานของ ชมุชนมาเป็นจุดดงึดดูนักท่องเทีย่ว และยังใชก้จิกรรมท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอื

ของการพัฒนาชุมชน ไปพรอ้มกันทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมจีนยูนนาน การพัฒนา

อาชพี ที่ส่งเสรมิชวีติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยที่ผูค้นยังมีการแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์

แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิไว  ้เดนิทางสู ่วดัน า้ฮู เป็นวัดทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดแหง่หนึ่งของ

เมืองปายเป็นที่ประดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมือง ซึง่เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสัมฤทธิ์

พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศยีรกลวง ส่วนบนเปิดปิดไดแ้ละมีน ้าขังอยู่ มีน ้าไหลออกมาอกี ในลักษณะซมึ

ออกมาตลอดเวลา จงึมผีูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนตไ์ปสักการะอยู่เนืองๆ 
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เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างทางน าท่านแวะจุดชมววิท่ามกลางหมอกและขุนเขาที่จุดชม

ววิดอยกิว่ลม ปาย-ปางมะผา้ หรอืจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ตัง้อยู่ภายในอทุยานแหง่ชาตหิว้ยน ้าดัง จุดชมววิ

แห่งนี้เป็นจุดชมววิที่มีความสวยงามมาก น าท่านสู่ บา้นจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ 

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ บนเนินเขาที่แวดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็น

ชาวลาหูท่ีย่า้ยมาจากหว้ยยาว น าโดย นายจ่าโบ ่ไพรเนตธิรรม แวะรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดัง ตัวรา้น

เป็นบา้นไมต้ัง้อยู่เนินเขา ภายในแบ่งออกเป็น2ชัน้ มีมุมใหเ้ลอืกน่ังมากมายทัง้โต๊ะ บาร์หอ้ยขา เปลตา

ขา่ย และใกลก้นัมรีา้นกาแฟเด็กดอย และเซเวน่กลางววิทีอ่ยูใ่กลก้นั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกะเหรีย่งคอยาว หว้ยเสอืเฒ่า เป็นหมู่บา้นของชาวกระเหรี่ยงคอยาวที่อยู่

ใกลเ้มืองมากที่สุด มีประมาณ20หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเขา้มา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแลว้ 

ด ารงชวีติแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวถิีชวีติ และถ่ายรูปกับ กะเหรีย่งคอยาวได ้มี

ลักษณะเป็นธรรมชาต ิโดยรอบจะเป็นป่าไมร้่มรืน่ ทางเขา้ของบา้นหว้ยเสอืเฒ่าจะผ่านฝายทดน ้าที่มีน ้า

ลน้หลายฝาย ภายในหมู่บา้นมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึใหก้ับนักท่องเที่ยว จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงนิ -

หยก สรอ้ยคอ เครือ่งประดับชนเผ่าตา่งๆ น าท่านเดนิทางไป วดัจองค า จองกลาง เปรยีบเสมอืนวัดแฝด 

ดว้ยตัง้อยู่ในก าแพงเดยีวกัน เมื่อมองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื ส่วนวัดจองกลางจะอยู่

ทางขวามือ วัดจองค าและวัดจองกลางตัง้อยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้  เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแลว้ วัดทั้งสอง ยังเป็น 

ศูนย์กลางของกจิกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดา้นหนา้ของวัดซึง่เป็น 

สวนสาธารณะหนองจองค ายังเอื้อใหใ้ชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีอีกดว้ย  

จากนัน้น าท่านชม วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวจังหวัดแม่ฮอ่งสอน เดมิ
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มชีือ่เรยีกว่า วัดปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จอง

ตอ่งสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึง่น ามาจากประเทศพม่า ส่วน

พระธาตเุจดยีอ์งคเ์ล็กสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสงิหนาทราชา เจา้เมอืงแม่ฮอ่งสอน คนแรก จาก

วัดพระธาตดุอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภมูปิระเทศและสภาพตัวเมอืงแม่ฮอ่งสอนไดอ้ย่างชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) หลงัอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: โรงแรมงามตา/B2 Mae Hong Son Premier Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 
 

วนัทีส่าม        บา้นรกัไทย - จุดชมววิทะเลสาบ - ไรช่าลไีวนร์กัไทย - สะพานไมซู้ตองเป้ - เชยีงใหม ่–  

                     รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

                                                                                 อาหารเชา้ (อาหารยูนนานบา้นรักไทย) /เทีย่ง/-- 
 

 

เชา้ น าท่านเดนิทางสู ่บา้นรกัไทย เป็นหมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานไดข้ึน้ชือ่ว่าดนิแดนโรแมนตกิท่าม

กลางสายหมอกที่รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทัง้ปี อยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถึง 

1,776 เมตร ช่วงหนา้หนาวอากาศจะหนาวมาก ใหท่้านสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา ไอหมอก 

ทะเลสาบ วถิชีวีติและวัฒนธรรมที่ไดร้ับอทิธพิลจากยูนนาน ชม ไรช่า ลไีวนร์กัไทย เป็นไร่ชาขัน้บันได 

และมีบา้นพัก รูปทรงแบบบา้นดนิยูนนาน อยู่กระจายในไร่ชา บรเิวณหนา้ทางเขา้มีหมวกและตะกรา้ให ้

นักท่องเทีย่วยมืถ่ายรูป เสมอืนว่าเป็นชาวไร่ก าลังเก็บชา 
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 บรกิารอาหารเช้า (มื้อที ่5) อาหารยูนนานบ้านรกั

ไทย 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ที่สรา้งขึน้

โดยพระภกิษุ สามเณร และชาวบา้นกงุไมสั้กเป็นสะพานไมไ้ผ่ 

กวา้ง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร โดยสะพานแห่งนี้จะ

เชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บา้นกุงไมสั้ก เพื่อให ้

พระภกิษุสามเณร เดนิบณิฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดนิขา้ม

  สัญจรไปมาถือเป็นสะพานไมแ้ห่งศรัทธา ค าว่า “ซู

ตองเป้ ” (Su-Tong-Pe) นั้น เป็นภาษาไทยใหญ่  แปลว่า 

อธษิฐานส าเร็จ สะพานแห่งนีจ้งึเป็นเหมอืนตวัแทนแห่งค า

อธิษฐานส าเร็จซึ่งมีความเชื่อกนัว่า หากได้มายืนอยู่

กลางสะพานแลว้อธษิฐานขอความความส าเร็จใดๆ ก็จะ

พบกบัความสมหวงันับว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุดใน

ประเทศไทย สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แวะใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก เช่น แคบหมู ไสอ้ั่ว 

น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพริกอ่อง และสนิคา้พื้นเมืองอีกมากมายไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่า

อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เช็คอนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

19.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4117 

21.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 
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กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

- เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 



 
 
 
 
 
 
                            

รหัสทัวร ์AD03-17 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


