อัตราค่าบริ การ (ราคาต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง
10-12 ธันวาคม 2563
25-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
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ผูใ้ หญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
13,999 บาท
12,999 บาท
14,999 บาท

พักเดี่ยว
1,800 บาท
1,500 บาท
1,800 บาท

1

แผนการเดินทาง 10-12 / 25-27 / 31 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564
วันแรก

05.00 น.
06.50 น.
08.00 น.

13.00 น.

15.30 น.
16.00 น.

เย็น
วันที่สอง
05.30 น.

13.00 น.

กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ าฮู - บ้านสันติชล Coffee In Love - น้ าพุรอ้ นท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00)
เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นาท่านออกเดินทางด้วยรถตู ้ VIP 9 ที่นัง่
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย เมื่อเดินทางถึง อ.ปาย นาท่านชม สะพานประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไป วัดน้ าฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็ นสิริมงคล
จากนั้นท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนยูนนาน ท่านสามารถชมบ้านดิน ชิมชา และ
โล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
Check in เข้าที่พกั ณ ไดมอนด์วิลเลจ @ปาย หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
พักห้องละ 2 ท่าน (แอร์ + ทีวี + นา้ อุ่น)
นาท่านเดินทางไป Coffee In Love ให้ท่านถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
จากนั้นนาท่านเดินทางไป น้ าพุรอ้ นท่าปาย
ต่อด้วยพาไปชมวิวเมืองปายยามเย็น และพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น
อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้ งของที่ระลึกมากมาย
จากนั้นกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz
จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน – สะพานซูตอง
เป้ - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคา วัดจองกลาง - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว
นาท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขนึ้
ให้เวลา ถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั
หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check out ออกจากที่พกั
นาท่านเดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
จากนั้นท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่
รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
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บ่าย

15.30 น.

นาท่านเดินทางไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็ นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก
ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางไป สะพานซู ต องเป้ สะพานไม้ไผ่ ที่ ส ร้างขึ้ นโดย พระภิ ก ษุ สามเณร และ
ชาวบ้า นกุ งไม้สัก โดยสะพานแห่ งนี้ จะเชื่ อ มระหว่า งสวนธรรมภู ส มะ กับ หมู่ บ ้านกุ งไม้สัก เพื่ อ ให้
พระภิกษุ สามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

จากนั้น Check in เข้าที่พกั ณ Imperial Mae Hong Son Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางไป วัดจองคา วัดจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไท
ใหญ่ และให้ท่านได้สกั การะองค์หลวงพ่อโต ที่จาลองมากจากวัดสุทศั น์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
จากนั้ น นาท่ านไปนมัสการองค์ พระธาตุด อยกองมู ปูช นี ย สถานคู่บา้ นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง
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18.00 น.
19.00 น.
วันที่สาม

05.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามคา่ คืน
ได้เวลานัดหมาย นาท่านกลับสู่ที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝั นดีราตรีสวัสดิ์
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - จ.เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคา กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางไป ปางอุง๋ โครงการพระราชดาริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็ น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบ
กับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็ นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
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07.30 น.

ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (6) แบบยูนาน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น
ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิ น พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และ
ช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย

09.30 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ อ.ปาย
รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
นาท่านเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มีความสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งมีความโดดเด่น
เริ่มตั้งแต่ทางขึ้ นพระธาตุเป็ นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวัดจะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อ
มุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกทั้งยังเป็ นจุดชมวิว
ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน
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19.00 น.
21.30 น.
22.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา ขอพรพระทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25)
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การ (ราคาต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง
10-12 ธันวาคม 2563
25-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564

ผูใ้ หญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
13,999 บาท
12,999 บาท
14,999 บาท

พักเดี่ยว
1,800 บาท
1,500 บาท
1,800 บาท

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการเท่านัน้ ตั ๋ว
เครือ่ งบินทีใ่ ช้เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ทีน่ งแบบสุ
ั่
่มเท่านัน้ )
• น้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึน้ เครื่องได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP 9 ทีน่ งั ่ พร้อมน้ามันและคนขับนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
• ค่าทีพ่ กั 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีว ี + น้าอุ่น)
• ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ 7 มือ้
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุ บตั ิเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษทั ประกันชีวติ **การประกันไม่คุม้ ครอง กรณีทเ่ี สียชีวติ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกาย
ด้ว ยโรคประจ าตัว , การติด เชื้อ , ไวรัส , ไส้เ ลื่อ น, ไส้ ติ่ง , อาการที่เ กี่ย วข้อ งกับ การติด ยา, โรคติด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
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งาน, การก่ อ การร้าย การยึด พาหนะ และการปล้น อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่น ๆตาม
เงือ่ นไขในกรมธรรม์**
• ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการเฉพาะผูเ้ ดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่านัน้ !!!
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
×
×
×
×

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
ค่ าภาษี มูลค่ าเพิ่ ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงิ นที่ ถกู ต้ อง
จะต้ องบวกค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริ ษทั
ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็จที่ถกู ให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่ านัน้

เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิ น
1. ในการจองครัง้ แรก ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้ หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่งสาเนา
ประประชาชน ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาบัตรโดยสารเครื่องบิน ,
ค่าโรงแรมทีพ่ กั )
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ทซ่ี อ้ื โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ มัดจา
ค่าบริการ ตั ๋วเครือ่ งบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร )
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5. กรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด เนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทีย่ วบินนัน้ ๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดิ นทาง
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคั คุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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รายการท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ่นื ๆ มาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ ์ที่จะปรับราคาตั ๋ว
เครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
** ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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