
 

 

 

 

4 วนั 3 คนื แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 

 

 

 
บนิตรง ไป- กลบั แม่ฮอ่งสอน โดย สายการบนิ นกแอร ์ 

แม่ฮอ่งสอน – วดัพระธาตุดอยกองม ู– ตกับาตรเชา้ – ลอ่งเรอืแม่นํ�าปาย – กระเหรี�ยงคอยาวบา้นปูแกง – ปางอุง๋  

ลอ่งแพชิลล ์ๆ  – บา้นรกัไทย – โป่งนํ�ารอ้นไทรงาม – ปาย – สะพานไมชู้ตองเป้ – พอกโคลนนํ�าแรธ่รรมชาต ิ 

สะพานประวตัศิาสตร ์ปาย – ปายแคนยอน – ทะเลหมอกหยนุไหล – บา้นสนัตชิล 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 17,900 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 21,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

 

4 วนั 3 คนื แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
วนัแรก  กรุงเทพ – แม่ฮอ่งสอน – พระธาตดุอยกองม ู– ชมพระอาทติยต์ก – ชอ้ปปิ� งถนนคนเดิน 
 

11.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบนินกแอร ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิดอน

เมอืง สมัภาระนํ�าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ 7 กก.  

13.05 น. ออกเดนิทางสู่แมฮ่่องสอน โดย เที�ยวบนิ DD8214 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.55 ช ั �วโมง)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแมฮ่่องสอน นาํทา่นรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถปรบัอากาศ 

 นาํท่านสกัการะวดัพระธาตุดอยกองม ูวดัศกัดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาชา้นาน พระธาตุเจดีย ์มี

ศิลปะอนังดงาม เป็นเจดียท์รงเครื�องแบบมอญ ประดบัลวดลายปูนปั�น มฐีานแปดเหลี�ยมซอ้นสามช ั�น บริเวณฐาน

ดา้นล่างประดบัดว้ยซุม้พระ ตามทิศท ั�งแปด   จากวดัพระธาตุดอยกองมู จะสามารถมองเห็นภูมิประเทศและเมือง

แม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจนและสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่

รา้นกาแฟ Before Sunset Coffee เพื�อชมพระอาทติยต์กดิน ซึ�งนบัเป็นอีกหนึ�งทศันียภาพที�สวยงามยิ�งของจงัหวดั

แมฮ่่องสอน 

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (แบบขนัโตก) 

 หลงัอาหารคํ �า ใหท้่านไดเ้ดินเลน่ เลอืกซื�อของฝาก ณ ถนนคนเดิน แม่ฮอ่งสอน อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศการ

ขายสนิคา้พื�นเมอืง ของฝากและหลากหลายผลติภณัฑท์ี�ชาวบา้นนาํมาวางขาย ณ ถนนคนเดนิแห่งเมอืงแมฮ่่องสอน 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว Imperial Mae Hong Son Resort Hotel****  หรอืเทยีบเท่า  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สอง  ตกับาตรเชา้ – ล่องเรอืแม่นํ� าปายสูบ่า้นกระเหรี�ยงคอยาวปูแกง – ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย  
 

05.30 น. นาํท่านสมัผสัประสบการณก์ารตกับาตรยามเชา้ พรอ้มเดมิชมตลาดเชา้  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือบา้นหว้ยเดื�อ ที�ห่างจากตวัเมอืง เพยีง 15 นาท ี รบัเสื�อชูชีพ แลว้ลงเรือหางยาวนั �งได ้ประมาณ 

8 ท่านต่อลาํ นาํท่านสมัผสัประสบการณน์ั �งเรอืหางยาวลอ่งแมน่ํ �าปาย เพื�อเดินทางสู่หมู่บา้นกะเหรี�ยงคอยาว บา้นหว้ยปู

แกง  ชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี�ยงคอยาวที�หาชมไดย้ากแลว้ในปจัจุบนั เรือจะแล่นตามลาํนํ�าปาย ใหเ้ราไดซ้ึมซบั

บรรยากาศสองฝั �งแม่นํ �าปาย ที�เขยีวขจีไปดว้ยตน้ไมใ้บหญา้ นั �งเรือมาประมาณ 25 นาท ีก็ถงึ หมู่บา้นกะเหรี�ยงคอยาว 

บา้นหว้ยปูแกง เมื�อถงึท่าเรือบา้นหว้ยปูแกง ดา้นหนา้ก็จะมป้ีายชื�อหมู่บา้น ใหเ้ราไดแ้วะถ่ายรูป จากนั�นก็สามารถเดิน

ตรงเขา้ชมหมูบ่า้น สาํหรบัชาวกะเหรี�ยงคอยาวที�นี� ไดอ้พยพมาจากประเทศเมยีนมาร ์มาตั�งรกรากไดก้ว่า 30 ปีแลว้ ซึ�ง

ชาวบา้นที�นี�ก็จะประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และทาํงานฝีมอืขายใหก้บันกัท่องเที�ยว ซึ�งสิ�งที�นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมา

ที�นี�สนใจกนัมาก ก็คือ หญิงชาวกะเหรี�ยงที�สวมใส่ห่วงทองเหลอืงไวร้อบคอ หลายช ั�น จนทาํใหดู้ว่าคอยาวขึ�น จึงเรียก

กนัว่า ชาวกะเหรี�ยงคอยาว นั �นเอง นบัว่าเป็นสิ�งที�หาดูไดย้ากในปจัจุบนั เนื�องจากวิถชีีวิตเปลี�ยนแปลงไป แต่ชาวบา้น

ที�นี� กย็งัคงใส่ชดุของชนเผ่า ปลูกบา้นในลกัษณะที�ยกสูง และคงสภาพวถิชีวีติแบบดั�งเดมิไว ้อสิระใหท้่านเก็บภาพความ

น่ารกัของชนพื�นเมอืงกะเหรี�ยงคอยาว และ เลอืกซื�อสนิคา้พื�นบา้นจากฝีมอืชาวบา้นไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํ

ท่านเดนิทางกลบัท่าเรอื 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ปางอุง๋ ระหว่างทางแวะภูโคลนหรือ ภูโคลน คนัทรี คลบั ปจัจุบนัเป็นที�รูจ้กักนัดีในแง่ของสถานที�

ท่องเที�ยวและการใหบ้ริการดา้น สุขภาพ และความงามดว้ยโคลนและนํ�าแร่ธรรมชาติแก่นกัท่องเที�ยวผูม้าเยือนโดย

ไดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนโดย การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไวใ้นโครงการ UNSEEN IN THAILAND 

และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อผลติภณัฑ ์หรือลองพอกหนา้ดว้ย

โคลนจากแหล่งนํ�าแร่ธรรมชาติแห่งนี�  ไดเ้วลานาํท่านเดินทางต่อสู่ปางอุง๋ มชีื�อเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพระราชดาํริปาง

ตอง 2 ต ั�งอยู่ที�บา้นรวมไทย ตาํบลหมอจาํแป่ โครงการนี� เกิดขึ�นจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดช โดยพระองคม์พีระประสงคจ์ะฟื� นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศบริเวณอ่างเก็บนํ�าป่าตองและฝางปางอุง๋ 

เพราะในอดีตสถานที�แห่งนี� ถูกบุกรุกพื�นที�เพื�อตดัไมท้าํลายป่ามาเป็นเวลานาน เมื�อสภาพป่าและระบบนิเวศกลบัมา

สมบูรณ์อีกคร ั�ง ปางอุง๋ก็ไดก้ลายมาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแหล่งสาํคญัของแม่ฮ่องสอน จนไดร้บัการขนานนามว่า 

“สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย”  นาํท่านลอ่งแพชมววิและบรรยากาศโดยรอบของปางอุง๋ จากนั�นนาํท่านเยี�ยมชมสวนปางอุง๋

ของโครงการพระราชดาํริที�มจีดัแสดงพืชพรรณต่างๆ ที�กลมกลนืกบัสภาพภูมปิระเทศบนที�สูง เป็นยาแผนไทยและให ้



 

 

 

ประโยชนท์างดา้นอาหาร เช่น อะโวคาโด บว๊ย สาลี� พลบั นอกจากนี�ยงัมโีซนสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาว เช่น ไฮ

เดรนเยีย พวงแสด และกุหลาบไวใ้หถ้่ายรูปสวยๆ ดว้ย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่บา้นรกัไทย (เดินทางประมาณ 25 

นาที)  หมู่บา้นชาวจีนยูนนาน ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “กก๊มนิต ั �ง” บา้นรกัไทยอยู่สูงจากระดบันํ�าทะเล กว่า 

1,776 เมตร ทาํใหพ้ื�นที� เหมาะสมอย่างยิ�งกบัการปลูกชาพนัธุด์ ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศันข์อง หมู่บา้นโอบลอ้มไปดว้ย

ทวิเขา แมกไมท้ี� อุดมสมบูรณ์ บา้นรกัไทยเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ขึ�นชื�อในเรื�องของชาและขาหมหูม ั �นโถว คลา้ยกบัดอย

แมส่ลอง รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่เกบ็ภาพววิสวยๆภายในหมู่บา้น 

 

 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า พรอ้มเมนูพเิศษ ขาหมยููนนาน และหม ั �นโถว 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั ตา้เหล่าซือ, ชาสารกัไท, บา้นรกัไทย *** หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�สาม  บา้นรกัไทย – สะพานชูตองเป้ – ปาย – ปายแคนยอน – ถนนคนเดินปาย 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม พรอ้มอสิระใหท้่านไดอ้ิ�มเอมกบัธรรมชาตใินหมูบ่า้นรกัไทย 

09.00 น. นาํท่านสู่สะพานชูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ที�ยาวที�สุดในประเทศไทย (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 

นาท)ี  เป็นสะพานที�เกิดจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กั ที�ต่างก็ช่วยกนั

สรา้งขึ�นเพื�อใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้น  ที�อยู่อีกฝั �งไดใ้ชส้ญัจรไปมาระหว่างหมู่บา้นไดส้ะดวกยิ�งขึ�น  ความสวยงาม

คลาสสิกเป็นเอกลกัษณ์ของสะพานที�พาดผ่านทุ่งนา โอบลอ้มดว้ยหุบเขาและสายหมอกคลอเคลา้แสงอาทิตยใ์นยาม



 

 

 

เชา้  รวมถงึภาพนกัท่องเที�ยวที�เฝ้ารอใส่บาตร เป็นภาพเสน่หใ์นยามเชา้ที�หลายคนต่างหลงใหล  อยากจะมาเยอืนสะพาน

ไมแ้ห่งศรทัธานี�สกัคร ั�งหนึ�ง 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงปาย (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นาํท่านแวะแช่นํ�าแร่รอ้น ณ นํ�าพรุอ้น

ไทรงาม นํ�าพรุอ้นแห่งนี� เป็นบ่อนํ�าที�ผุดขึ�นมาตามธรรมชาติ นํ �าใสสเีขยีวมรกตมอีุณหภูมอิุ่นๆ เหมาะแก่การนั �งแช่ผ่อน

คลายเป็นที�สุด ไดเ้วลานาํท่านสู่กองแลน หรือ ปายแคนยอน คาํว่ากองแลนมาจากภาษาพื�นเมอืง กอง หมายถึง ถนน 

เสน้ทางที�ใชส้ญัจร ส่วนแลน หมายถงึ ตวัตะกวด (ตวัเงนิตวัทอง) พอมารวมกนัเป็น กองแลน หมายถงึ เสน้ทางสญัจร

ของตะกวดที�แคบและเลก็ กองแลนเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติจากการถูกกดัเซาะของลมและฝน 

จนกลายเป็นทางเสน้เลก็ๆบนสนัเขา ท่ามกลางภูเขาสลบัซบัซอ้น และบรรยากาศที�สวยงามคลา้ยกบัแพะเมอืงผทีี�แพร่ 

สามารถเดินสาํรวจเสน้ทางไดเ้ป็นวงกลม ชมความสวยงามไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา เป็นไฮไลทย์อดฮิตอนัดบัตน้ๆ

ของคนมาเที�ยวปาย สาํหรบัดูพระอาทติยข์ึ�นและตกในที�เดยีวกนั และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื�องปาย อิน เลฟิ 

ถงึขนาดมป้ีายมาตั�งเป็นที�ระลกึไวใ้หน้กัท่องเที�ยวไดม้าถ่ายรูปเล่นแบบเก๋ๆ  ไดเ้วลานาํท่านเดินเล่น ณ ถนนคนเดินปาย 

อสิระใหท้่านเกบ็ภาพและเลอืกซื�อของฝากของที�ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั4 ดาว Riverie Siam Resort Hotel**** หรอืเทยีบเท่า  

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�สี� ปาย – บา้นสนัตชิล – สะพานประวตัิศาสตร ์
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่บา้นสนัตชิล หมูบ่า้นจนียูนนาน ที�ไดค้วามรูส้กึเหมอืนไปเที�ยวเมอืงจนี ดา้นในจะมบีา้นดินที�ต ั�งเรียงราย

อยู่ในหุบเขา เป็นสไตลจ์ีนยูนนานท ั�งหมด ซึ�งเป็นรา้นนํ�าชา รา้นขายของท ั�งของกินและของใช ้รวมไปถงึเครื�องรางต่างๆ 

อกีดว้ย ไฮไลทท์ี�พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือ การไปลองโลช้ิงชา้ไม ้อิสระใหท้่านไดเ้ที�ยวชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั จากนั�น

นาํท่านแวะถ่ายรูปสะพานประวตัิศาสตรป์าย แลนดม์ารก์ที�หา้มพลาดเมื�อไปเที�ยวปาย นอกจากจะเป็นจุดเดินเที�ยว

สวยๆ แลว้ ตรงนี�กเ็ป็นที�เที�ยวซึ�งมปีระวตัิศาสตรส์าํคญัอยู่ดว้ยในช่วงสงครามโลกคร ั�งที� 2  เพราะจุดนี� เป็นจุดสาํคญัที�



 

 

 

ทางกองทพัญี�ปุ่นลาํเลยีงเสบยีงอาหาร และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื�อเขา้สู่ประเทศพม่าในขณะนั�น แต่ทุกวนันี�ก็เป็นที�เที�ยว

ถ่ายรูป ชมววิแมน่ํ �าปายกนัไดแ้บบเพลนิๆ เป็นอกีหนึ�งเสน่หข์องปายที�ตอ้งไปสมัผสัใหไ้ด ้
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

13.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบนิแมฮ่่องสอน ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพ ธรรมชาตแิละความสวยงามของ

หุบเขาแห่งเมอืงแมฮ่่องสอน 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนิ DD8215 (ใชเ้วลาบนิ 1.40 ช ั �วโมง)    

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คนื แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
ราคา 17,900 บาท :  19-22 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 21,900 บาท : 10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 
 

อตัราค่าบริการ   ม.ีค. - พ.ค. 2564 สงกรานต ์และ วนัแรงงาน 2564 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปี

บริบูรณ ์พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

17,900 21,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 4,000 5,000 

เดก็อายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไมเ่สรมิเตยีง 12,900 15,900 

ไมเ่อาต ั �วเครื�องบนิหกัคืน 3,000 4,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ �ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คดิ ณ วนัที� 16 กมุภาพนัธ ์2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนินกแอร ์(กระเป๋าเดนิทาง นํ�าหนกั ไมเ่กนิ 15 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรานี�ไมร่วมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 

การชําระเงนิ งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระสว่นที�เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง 



 

 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่นมดัจาํต ั �วเครื�องบนิ,  

ค่าโรงแรม, ค่าต ั �วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจาํลว่งหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

 

หมายเหตุ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที�สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �ว

เครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั �วภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�ง

อาจจะทาํใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืติดตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อ

เจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



 

 

 

 หากทา่นซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอย

การเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 15 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ หาก 

นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 

สาํหรบัหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากวา่มาตรฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่นได ้ดงันั�นทา่นตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

4 วนั 3 คนื แม่ฮอ่งสอน – ปาย – ปางอุง๋ 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 17,900 บาท :       19-22 มี.ค. 64   2-5 เม.ย. 64  

ราคา 21,900 บาท :      10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 

 
 


