
 

 

 

3 วนั 2 คืน ปาย เชียงใหม่ 

 

 
บิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ 

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564  
เร่ิมต้น 11,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
เชียงใหม่ – ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่ – ม่อนแจ่ม – ดอยอนิทนนท์ 

ถนนคนเดนิท่าแพ – พระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุดอยค า (เทพทันใจ) – เชียงใหม่     
 

ราคาทวัร์ 11,900 บาท :  11-13 ธ.ค./ 18-20 ธ.ค. 2563 
15-17 ม.ค./ 22-24 ม.ค./ 12-14 ก.พ./ 19-21 ก.พ. 
12-14 ม.ีค./ 19-21 ม.ีค./ 26-28 ม.ีค. 2564 

ราคาทวัร์ 13,900 บาท :    4-6 ธ.ค./ 25-27 ธ.ค. 2563/ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลง
ตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่
สามารถรองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็
ช าระมัดจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ปาย เชียงใหม่ 
วนัทีห่น่ึง เชียงใหม่ – ปาย – บ้านสันติชล – สะพานประวตัิศาสตร์ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่ 
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

07.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่โดย เท่ียวบิน WE102 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ น าท่านรับสัมภาระ  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปาย (ระยะทาง 129 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสุดโรแมนติกยอดฮิต 

ตั้งอยูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆน่ารักท่ีไดรั้บความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดว้ยเสน่ห์
เฉพาะตวัของปายท่ีดึงดูดให้หลายคน ยอมฝ่าด่านพิชิตเจ็ดร้อยกว่าโคง้เพื่อมาสัมผสัสายหมอกและลม
หนาว ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาท่ีโอบลอ้มเมืองเล็กๆแห่งน้ีเอาไว ้ น าท่านสู่บา้นสันติชล หมู่บา้น
จีนยนูนาน ท่ีไดค้วามรู้สึกเหมือนไปเท่ียวเมืองจีน ดา้นในจะมีบา้นดินท่ีตั้งเรียงรายอยูใ่นหุบเขา เป็นสไตล์
จีนยนูนานทั้งหมด ซ่ึงเป็นร้านน ้ าชา ร้านขายของทั้งของกินและของใช ้รวมไปถึงเคร่ืองรางต่างๆ อีกดว้ย 
ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือ การไปลองโลชิ้งชา้ไม ้อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
  

บ่าย น าท่านแช่น ้าแร่ร้อน ณ น ้าพุร้อนไทรงาม น ้าพุร้อนแห่งน้ีเป็นบ่อน ้ าท่ีผุดข้ึนมาตามธรรมชาติ น ้ าใสสีเขียว
มรกตมีอุณหภูมิอุ่นๆ เหมาะแก่การนั่งแช่ผ่อนคลายเป็นท่ีสุด จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปสะพาน
ประวติัศาสตร์ปาย แลนดม์าร์กท่ีห้ามพลาดเม่ือไปเท่ียวปาย นอกจากจะเป็นจุดเดินเท่ียวสวยๆ แลว้ ตรงน้ี
ก็เป็นท่ีเท่ียวซ่ึงมีประวติัศาสตร์ส าคญัอยูด่ว้ยในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  เพราะจุดน้ีเป็นจุดส าคญัท่ีทาง
กองทพัญ่ีปุ่นล าเลียงเสบียงอาหาร และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ประเทศพม่าในขณะนั้น แต่ทุกวนัน้ีก็
เป็นท่ีเท่ียวถ่ายรูป ชมวิวแม่น ้ าปายกนัไดแ้บบเพลินๆ เป็นอีกหน่ึงเสน่ห์ของปายท่ีตอ้งไปสัมผสัให้ได ้ได้
เวลาน าท่านสู่สะพานบุญโขกูโ้ส่ ซ่ึงใชเ้ช่ือมระหวา่งหมู่บา้นกบัวดัห้วยคายคีรี ค  าวา่ โข แปลวา่ “สะพาน” 
กูโ้ส่ แปลวา่ “กุศลหรือบุญ” โขกูโ้ส่จึงหมายถึง “สะพานบุญ” สร้างข้ึนมาดว้ยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน



 

 

 

ชาวปาย เพื่อให้พระสงฆ์ท่ีพุทธอุทยานห้วยคายคีรี ใช้เดินลดัทุ่งนาออกมาบิณฑบาตไดใ้กลก้ว่าเส้นทาง
เดิม โดยไม่เหยยีบย  ่าพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้น ขณะเดียวกนัก็อ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว
ขา้มไปท าบุญ ไหวพ้ระ พร้อมชมธรรมชาติสวยๆ ของป่าเขาและนาขา้วระหวา่งทางอีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ปาย วลิเลจ บูติค รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม / Best Villa Resort Paii หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง ปาย – ม่อนแจ่ม – ทางเดินลอยฟ้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิ – ประตูท่าแพ – วนันิมมาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มือง

หนาวท่ีชาวบา้นน ามาขาย เม่ือใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้น ารถข้ึนไป จากนั้น
เดินข้ึนไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ มีแปลงดอกไม้
เล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของดอยม่อนแจ่มไดต้ามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ตั้งอยูอ่  าเภอแม่ริม เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวยอดฮิต
ส าหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมีนิทรรศการเก่ียวกบัพรรณไมไ้ทย เรือนกระจกขนาดใหญ่ ซ่ึงรวบรวม
พรรณไม้ในเขตป่าดงดิบ จากทัว่ทุกภูมิภาคของทวีปเอเชียมาจดัแสดง เสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในป่า
จริงๆ  นอกจากน้ียงัมีเรือนพืชทะเลทราย พรรณไมน้ ้ า เฟิร์น กลว้ยไมไ้ทย เป็นตน้ อีกส่ิงท่ีห้ามพลาดเม่ือ
ไปเท่ียวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิคือ Canopy Walkway หรือทางเดินลอยฟ้า ซ่ึงเป็น
เส้นทางชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไมท่ี้ยาวท่ีสุดในประเทศไทย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง
เชียงใหม่ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของเมืองเชียงใหม่
ชั้นใน ซ่ึงก็คือพื้นท่ีส่ีเหล่ียมท่ีลอ้มรอบดว้ยคูเมือง บริเวณประตูท่าแพจะเห็นแนวก าแพงเมืองเก่าซ่ึงสร้าง



 

 

 

ดว้ยอิฐ มีความสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ และมีลานกวา้งซ่ึงใช้จดังานเทศกาลต่างๆ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่วนันิมมานเรียกไดว้า่เป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ท่ีตอ้งรีบไปปักหมุดเช็คอินก่อนใคร
เพื่อน ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้ ศิลปะ วฒันธรรม และความร่วมสมยับนถนนนิมมานเหมินทร์ ภายในมีทั้ง
ร้านอาหาร ร้านคา้ ร้านกาแฟ แกลลอร่ีแสดงผลงานศิลปะ ท่ามกลางบรรยากาศของสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรปท่ีผสมผสานกบัสไตลล์า้นนาไดอ้ยา่งลงตวั 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั May flower Grande Hotel / The Nimman Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่าม  เชียงใหม่ – ดอยอนิทนนท์ – พระธาตุดอยสุเทพ – พระธาตุดอยค า (เทพทันใจ)  – กาดหลวง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ดอยอินทนนท ์เพื่อกราบสักการะ "พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิ

สิริ" ถือเป็นพระมหาธาตุเจดียคู์่ของในหลวงและพระราชินี สร้างถวายไวเ้ม่ือปีพ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 
โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย “พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล” มีความหมายวา่ พระสถูป
เจดียบ์รรจุพระบรมธาตุท่ียิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน ส่วน “พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า 
เป็นก าลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน พระมหาธาตุทั้งสององค์ ตั้ งประดิษฐานอย่างสง่างามเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์

 
 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ท่ีตอ้งแวะไปสักการะให้ไดเ้ม่ือ
มาเยอืนเชียงใหม่ วดัพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยูบ่นยอดดอยสุเทพโดยเราจะไดน้มสัการพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา้เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ดว้ยการเดินข้ึนบนัไดนาคไปสู่ตวัวดัทั้งหมด 306 ขั้น แต่หากใคร
เดินข้ึนไม่ไหวก็มีบริการรถรางไฟฟ้าให้ด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุดอยค า เดิมช่ือ วดั
สุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน และเป็นวดัท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ อายุ
เก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า น าท่านสักการะหลวงพ่อทนัใจ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้าง
ข้ึนในรัชสมยั พญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรล้านนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของความ
ศกัด์ิสิทธ์ิหลายต่อหลายคร้ังท่ีมีผูเ้ดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ ประสบความส าเร็จ เช่นถูกหวยรางวลั
ใหญ่ การงานส าเร็จ และไดเ้ดินทางกลบัมาถวายดอกมะลิเพื่อแกบ้น (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากข่าวท่ี
ผูเ้ขียนเคยอ่านมาบางคนแกบ้นดว้ยดอกมะลิแสนพวงก็มีไดเ้วลาน าท่านสู่กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส 
ภายในตลาดจะเต็มไปดว้ยร้านขายอาหารพื้นเมือง ตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อัว่ แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม 
ขนมจีนไปจนถึงอาหารพื้นเมืองแบบท่ีคนทอ้งถ่ินรับประทานเป็นประจ า นอกจากน้ียงัมีร้านขายเส้ือผา้ 
และร้านขายของฝากอิสระใหท้่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

17.00 น. น าท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอิน 
19.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบิน WE 117 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ปาย เชียงใหม่ 
ราคาทวัร์ 11,900 บาท :    11-13 ธ.ค./ 18-20 ธ.ค. 2563 

  15-17 ม.ค./ 22-24 ม.ค./ 12-14 ก.พ./ 19-21 ก.พ.   
  12-14 ม.ีค./ 19-21 ม.ีค./ 26-28 ม.ีค. 2564 

ราคาทวัร์ 13,900 บาท :      4-6 ธ.ค./ 25-27 ธ.ค. 2563/ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564 
 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค.63 – มี.ค.64 หยดุยาว / ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
หอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

11,900 13,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 2,000 2,500 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 9,900 11,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,000 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย สมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้ าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 



 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจาก
พนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ
ได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 



 

 

 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 
(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

3 วนั 2 คืน ปาย เชียงใหม่ 
ราคาทวัร์ 11,900 บาท :    11-13 ธ.ค.63   18-20 ธ.ค.63   15-17 ม.ค.64 

  22-24 ม.ค.64   12-14 ก.พ.64   19-21 ก.พ.64   
  12-14 ม.ีค.64   19-21 ม.ีค.64   26-28 ม.ีค.64 

ราคาทวัร์ 13,900 บาท :      4-6 ธ.ค.63   25-27 ธ.ค.63               31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และหน้าบัตรประชาชน มาที ่Line : @expressholiday 
 


