
SHWECNXHGN1 ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน WE (060822)                                                                                                                    1 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

22 – 24 ตุลาคม 2565 12,900 บาท 1,500 บาท 

03 – 05 ธันวาคม 2565 12,900 บาท 1,500 บาท 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 13,900 บาท 2,000 บาท 

01 – 03 มกราคม 2566 13,900 บาท 2,000 บาท 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย – Coffee In Love - วัดน ้าฮู - บ้านสันติชล  
                           - ถนนคนเดินปาย 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 บริเวณ 
ISLAND-C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระก่อนขึ้นเคร่ือง พร้อม บริการอาหารเช้า Snack Box  

07.25 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 (07.25-08.45) 
08.45 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ที่นัง่ มุ่งหนา้สู่ อ.ปาย 
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)       
บ่าย น าท่านชม สะพานประวัติศาสตร์  

สะพานประวติัศาสตร์ ถกูสร้างขึน้ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพ่ือใช้ข้าม
แม่น า้ปายและล าเลยีงเสบียงและอาวธุเข้าไปยงัประเทศพม่า หลงัจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ยติุลง อ าเภอปา
ยจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกคร้ังหน่ึง โดยหลงเหลือไว้เพยีงแต่สะพานแห่งนีว่้า “สะพานประวติัศาสตร์” 
น าท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกบัร้านกาแฟร้านดงั 
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15.30 น. น าท่านเดินทาง เขา้สู่  ที่พัก ณ บ้านโชคดี  หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
ใหท้่านเก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  พกัห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีว ี+ น า้อุ่น) 

  น าท่านเดินทางไป วัดน า้ฮู นมสัการพระอุ่นเมือง เพือ่เป็นสิริมงคล 
น าท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน สามารถชมบา้นดิน ชิมชา และโลชิ้งชา้ เดินเล่น
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)  

จากนั้นใหท้่านไดท้่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ชอ้ปป้ิงของที่ระลึกมากมาย ณ ถนนคนเดินปาย กนัตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมาย น ากลบัที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่สอง จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้  
                            - วัดจองค าจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู 

05.30 น. ต่ืนเชา้ รับอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว 
น าท่านเดินทางไปยงัจุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยข์ึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกนั
พอสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 หลงัอาหารใหท้่านเก็บสมัภาระพร้อมออกเดินทางจากที่พกั 

น าท่านเดินทางไป  จุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน   
น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่  
จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไป
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยงัมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นีอี้กด้วย นักท่องเที่ยวที่
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เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิม้รส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน 
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 
บ่าย น าท่านเดินทางไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซ่ึงเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซ่ึงอุดม

ไปดว้ยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซ้ือผลิตภณัฑต์ามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไมไ้ผท่ี่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบา้นกุงไมส้ัก 
โดยสะพานแห่งน้ีจะเช่ือมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กบั หมู่บา้นกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร เดิน
บิณฑบาต และใหช้าวบา้นไดเ้ดินขา้มสญัจรไปมาอีกดว้ย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป หมู่บ้านกะเหร่ียงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า ที่มีการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีบา้น
ประมาณ 20 หลงัคาเรือน ซ่ึงบา้นแต่ละหลงัจะมีการน าของที่ระลึกมาขายให้กบันักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
สร้างรายได ้สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัเล็กๆ นอ้ยๆ ราคาไม่แพงมาก 

15.30 น. น าท่านไปนมสัการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และ ชมทศันียภาพอัน
งดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง 

 น าท่านเดินทางไป วัดจองค าจองกลาง วดัแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองไทใหญ่
และใหท้่านไดส้กัการะองคห์ลวงพอ่โต ที่จ  าลองมาจากวดัสุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)  
จากนั้นน าท่านเดินทาง เขา้สู่  ที่พกั ณ กรีนเมาเท่นรีสอร์ท 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXULfvvEB6DKpM7S2hGhDZMcIcONaBFNErIBcS7ca9GCm0mNDh02HZWqj-3d1hxg29gTuaRbNzOf4V1YQMG31MD0m7ffoKRenyaIyHag-B4grUxinon1hjgcNGnunglbzI&__tn__=*NK-R
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หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 

วันที่สาม ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

05.30 น. น าท่านออกเดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชด าริปางตอง 2 ซ่ึงเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะ
ไดพ้บกบัทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเชา้สีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิง่นกั ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ บ้านรักไทย  
07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)  อาหารยูนนาน 

 
หลงัอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกบัวิวทะเลสาบสวยๆ บา้นดิน พร้อมชิมชารสเลิศจากชาพนัธุ์ดี เช่น 
ชาอู่หลง ชาชิงชิง และชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 
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09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ อ.ปาย  
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.ปาย (มื้อที่ 7) 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป ตัวเมืองเชียงใหม่ 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านข้างวัด  
โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตีม้อลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบ๊ิก เป็น
ผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี ้จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถชีีวิต มีปฏิสัมพันธ์
ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพ่ึงพาอาศยักัน ช่วยเหลือกัน ดแูลซ่ึงกัน
และกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศยัที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วม
สมัยในปัจจุบัน จากส่ิงเหล่านีจึ้งก่อให้เกิดขึน้มาเป็น ชุมชนบ้านข้างวดั     
 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ถือเป็นอีกหน่ึงวดัเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นที่
รู้จกักนัดีในหมู่ผูป้ฏิบติัธรรม ซ่ึงมีจุดเด่นอยูท่ี่อุโมงคท์ี่มีการเดินเช่ือมต่อถึงกนัได ้ลักษณะการออกแบบ
เป็นไปตามแบบพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ ์เดิมสร้างขึ้นในสมยัพญามงัราย ต่อมาในสมยัพญากือนา โปรด
ใหส้ร้างอุโมงคข์ึ้นในบริเวณวดั เพื่อให้พระมหาเถรจนัทร์ ผูซ่ึ้งเช่ียวชาญในพระไตรปิฎก ใชเ้ป็นสถานที่ใน
การวปัิสสนา กรรมฐาน จุดเด่นของวดัคือบรรยากาศภายในวดัที่เตม็ไปดว้ยความร่มร่ืนและเงียบสงบ ท าให้
มีนกัท่องเที่ยวมากมายแวะมาไหวพ้ระและชมความร่มร่ืนของที่น่ี 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝาก ณ ร้านขายของฝากในตวัเมืองเชียงใหม่ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)  
19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  
21.15 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่วบินที่ WE121 (21.15-22.35) 
22.35 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
 

**หมายเหตุ: รายการท่องเทีย่ว ร้านอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั** 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่
ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะ
ได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน)  

 น ้ าหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พร้อมน ้ ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีว ี+ น ้ าอุ่น)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทั
ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 
ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของ
โรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 8 ม้ือ + Snack Box 1 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน น าเที่ยวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกันชีวิต **การประกันไม่คุ ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม*์* 

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณทีี่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ



SHWECNXHGN1 ปาย แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน WE (060822)                                                                                                                    9 

สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่าน้ัน 
 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1.ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง)  พร้อมส่งส าเนาประ
ประชาชน และส าเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควดิ 19 ให้กบัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย กรณลูีกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 
2.ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
3. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน, ค่า
โรงแรมที่พกั)  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซ้ือ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคัคุเทศกเ์ดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนโควดิ-19 จ  านวน 2 เข็มแลว้ ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั ทั้งน้ีตอ้งมีใบรับรองการฉีดวคัซีน 

หรือ ไดรั้บการตรวจโควดิแลว้ไดผ้ลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ

เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
โควดิ 19 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดใดทั้งส้ิน 
 
    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
  
 


