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- ชมทุ่งดอกบวัตองดอยแม่อูคอ หน่ึงปีมคีร ัง้เดียว 

- ชม หมู่บา้นรกัไทย ชมุชนจนีววิทะเลสาบกลางหบุเขา ปกคลมุดว้ยม่านหมอก 

- ชมจดุไฮไลทส์ุดฮติเมืองปาย, จุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล, หมู่บา้นสนัตชิล, สะพานประวตัิศาสตรป์าย 

- แวะจดุเช็คอนิสดุฮติ คิงคองยกัษ ์อา่งเกบ็น ้าหว้ยตึงเฒ่า 

- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ขาหมูหมัน่โถว 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–เชียงใหม่-หุ่นฟางคิงคองยกัษ์ หว้ยตึงเฒ่า-ปาย-สะพานประวิติศาสตรป์าย-

หมู่บา้นสนัติชล-วดัน ้าฮู-วดัพระธาตแุม่เย็น-ถนนคนเดินปาย 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai 

Lion air) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เคร่ืองออก 20 นาท ีเนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

06.15 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai Lion air) เที่ยวบนิที่ SL506 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินเชียงใหม่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่อ  าเภอปาย โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม* จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 

อ่างเก็บน า้หว้ยตงึเฒ่า น าท่านชม หุ่นฟางคิงคองยกัษ ์ความสูงกว่า 4 เมตรแต่ละตวัจะมบีนัไดส าหรบัขึ้นไปถ่ายภาพกบั
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ตวัคิงคองไดอ้กีดว้ย อกีท ัง้ยงัสามารถเดินชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวบนสะพานไมผ้่านที่ทอดยาวกลางทุ่งนาพรอ้มดว้ยภูเขา

เป็นฉากหลงั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากนัน้น าท่านแวะชม สะพานประวติัศาตรป์าย 

สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยทหารญี่ปุ่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลยีงเสบยีงและอาวุธยุทโธ

ปกรเขา้ไปยงัประเทศพม่า 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านชม หมู่บา้นสนัติชล เป็นหมู่บา้นชาวจนียูนนานทีอ่พยพยา้ยถิน่ฐานมาจากประเทศจนี สมัผสักบัการจ าลองบรรยากาศ

ของชมุชนจนียูนนานในประเทศจนี ดว้ยการประดบัตกแต่งสถานทีโ่ดยรอบ เป็นสไตลจ์นียูนนานทัง้หมด จากนัน้น าท่านแวะ

ชม วดัน ้าฮู เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมอืง ซึง่เป็นพระพทุธรูปสงิหส์าม (ศิลปะลา้นนา) ปางมารวชิยัท าดว้ยโลหะทอง

สมัฤทธ์ิถอืเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิทีช่าวปายและนกัท่องเทีย่วตอ้งแวะกราบสกัการะเพือ่ความเป็นศิริมงคล จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

วดัพระธาตุแม่เย็น เป็นวดัแก่เก่าคู่เมอืงปายมาชา้นาน สามารถมองเหน็ทวิทศันข์องอ าเภอปายไดท้ ัว่ท ัง้บา้นเรือนและทุ่งนา 

ไดอ้ย่างกวา้งไกลสุดสายตาแบบพาโนรามา 

เย็น  บริการอาหารค า่ 

  จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที่ถนนคนเดนิปาย สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั  Diamond de Pai City Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัที่สอง จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล-จุดชมวิวดอยกิ่วลม-บา้นจ่าโบ่-หมู่บา้นรกัไทย-สะพานซูตองเป้-วดัพระธาตุดอย

กองม-ูวดัจองกลาง-วดัจองค า 

05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมววิเมอืงปาย และสายหมอกที่รวมตวักนัท่ามกลางหุบเขาในอ าเภอปาย 

อย่างงดงาม พรอ้มรบัอากาศบริสุทธ์ิในยามเชา้ และรอชมแสงแรกแยม้จากดวงอาทติย ์อนัอบอุ่นในยามเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 บริการอาหารเชา้ สไตลจ์นียูนนาน 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นรกัไทย ระหว่างน าท่านแวะชม จุดชมวิวดอยกิ่วลม ใหท่้านไดช้มววิทวิทศันส์องดา้นของฝัง่

อ าเภอปายและอ าเภอปางมะผา้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บา้นจา่โบ่ เป็นชมุชนชาวเขาทีต่ ัง้อยู่ใน อ. ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน

ทีถู่กโอบลอ้มดว้ยภูเขา ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามและวถิชีวีติของชาวลาหู่ หรือมเูซอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



FT-CNXSL01–ชมทุ่งดอกบวัตอง รบัลมหนาวสดุฟิน เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 3 วนั 2 คืน                                                     Page 5 of 12 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นรกัไทย น าท่านสมัผสับรรยากาศหมู่บา้นชาวจีนยูนนาน ที่รายลอ้มดว้ยหุบเขาใหญ่ ชม

ทวิทศันข์องบา้นรกัไทยที่สวยงามดว้ยทะเลสาบกลางออ้มกอดของทวิเขาและไอหมอกลอยเหนือผนืทะเลสาบ ท่านจะไดเ้ห็น

บา้นดินอนัเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นรกัไทย โดยเป็นการสรา้งบา้นแบบดัง้เดมิที่น าเอาดินเหนียวผสมฟางขา้วมาท าเป็นฝาผนงั 

วาดลวดลายจนีรอบขอบประตูหนา้ต่างแบบจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั เมนูพเิศษ ขาหมูหมัน่โถว 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไมไ้ผ่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บา้นกุงไมส้กัและสวนธรรมภูสมะ ซูตองเป้ 

เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานส าเร็จ หรือ ความส าเร็จ  ซึง่มคีวามเชื่อกนัว่า หากไดม้ายนือยู่กลางสะพานแลว้อธิษฐาน

ขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความสมหวงัตามปรารถนา 
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน น าท่านชม วดัพระธาตุดอยกองมู วดัศักดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของแม่ฮ่องสอน 

ประกอบดว้ยพระธาตุเจดียท์ี่สวยงาม 2 องค ์พระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญ่ ของวดัพระธาตดุอยกองมู สรา้งโดยพ่อคา้ชาวไทใหญ่

ชื่อ "จองต่องสู่" เมือ่ พ.ศ. 2403 ลกัษณะเป็นเจดียท์รงเครื่องแบบมอญ ประดบัลวดลายปูนปัน้ มฐีานแปดเหลีย่มซอ้นสาม

ชัน้ บริเวณฐานดา้นล่างประดบัดว้ยซุม้พระตามทศิทัง้แปด พระธาตุเจดียอ์งคเ์ลก็ ของวดัพระธาตุดอยกองมูสรา้งเมื่อ พ.ศ. 

2417 โดย "พญาสงิหนาทราชา" เจา้ผูค้รองแม่ฮ่องสอนคนแรกเพื่อเป็นที่ระลกึในการขึ้นครองแม่ฮ่องสอน และเป็นที่บรรจุ

พระธาตุของพระโมคคลัลานะเถระซึ่งน ามาจากพม่า ท่านสามารถชมววิทวิทศันข์องตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจนและ

สวยงามมาก นอกจากนี้บริเวณวดัยงัเป็นสถานที่จดังานเทศกาลส าคญัประจ าปีหลายงานของจงัหวดั  เช่น ปีใหม่ วนั

สงกรานต ์และวนัออกพรรษา 

 จากนัน้น าท่านชม วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสิหงิคจ์ าลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้องค์ วดัจองค า 

เป็นวดัเก่าแก่ สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมอืชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่งดงามเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ทาง
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วฒันธรรมของเมอืงไทใหญ่เพราะนอกจากความงดงามทางศิลปะแลว้  ยงัเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทางวฒันธรรม และ

ประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน 

เย็น  บริการอาหารค า่ 

ท่ีพกั  Baiyoke Chale Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที่สาม ทุ่งดอกบวัตองดอยแม่อูคอ-แม่สะเรียง-สวนสนบ่อแกว้-กาดตน้พยอม-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอน

เมือง กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเขา้ 

 น าท่านเดินทางสู่ดอยแม่อูคอ น าท่านชม ทุ่งดอกบวัตอง ชมความ

งามของบรรดาดอกบวัตองสเีหลอืงสดใสที่บานสะพรัง่บนดอยแม่อู

คอถือไดว้่าเป็นทุ่งดอกบวัตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขนาด

พื้ นที่กว่ า  500 ไ ร่  บนความสูงประมาณ 1 ,600 เมตรจาก

ระดบัน า้ทะเล จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงัอ าเภอแม่สะเรียง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัเชยีงใหม่ ระหว่างทางน าท่านเที่ยวชม สวนสนบ่อแกว้ เป็นสถานที่ทดลอง

ปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ทีก่รมอุทยานแห่งชาตฯิ น าพนัธุม์าจากต่างประเทศ เพือ่ทดลองหาพนัธุท์ีเ่หมาะสมส าหรบัปลูกบน

ป่าเสือ่มโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ส่วนมากเป็นสนสามใบชมความงดงามของทวิสนที่ปลูกเรียงรายกนัอย่างเป็นระเบยีบ 

และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตช์ื่อดงัในหลายๆเร่ืองอกีดว้ย ใหท่้านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัทวิสนอนัสวยงาม  
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 จากนัน้ท าท่านเดนิทางต่อไป กาดตน้พยอม ใหท่้านไดอ้ิสระเลอืกซื้อของฝาก อาทเิช่น ผลไมอ้บแหง้, ไสอ้ ัว่, แคป้หม ูและ

น า้พริกหนุ่ม อสิระอาหารค า่ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเชียงใหม่ 

21.30 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai Lionair) เที่ยวบนิที่ SL519 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

22.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

ชมทุ่งดอกบวัตอง รบัลมหนาวสดุฟิน เชียงใหม่ ปาย แม่ฮอ่งสอน 3วนั 2คนื-SL 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

10-12 พฤศจกิายน 2564 6,990 1,500 

11-13 พฤศจกิายน 2564 7,590 1,500 

14-16 พฤศจกิายน 2564 7,590 1,500 

16-18 พฤศจกิายน 2564 6,990 1,500 

21-23 พฤศจกิายน 2564 7,590 1,500 

22-24 พฤศจกิายน 2564 6,990 1,500 

23-25 พฤศจกิายน 2564 6,990 1,500 

24-26 พฤศจกิายน 2564 6,990 1,500 

28-30 พฤศจกิายน 2564 7,490 1,500 

29 พฤศจกิายน-1 ธนัวาคม 2564 6,990 1,500 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✓ ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 10 กิโลกรมั 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋า กรณีตอ้งการซื้อเพิม่ 5 ก.ก. ราคา150 บาท, 10 ก.ก. ราคา 270 

บาท, 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเทีย่วบนิ เป็นราคาส าหรบัการแจง้ซื้อลว่งหนา้

เท่านัน้ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่

เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

30 พฤศจกิายน-2 ธนัวาคม 2564 6,990 1,500 

ธนัวาคม 2564 

1-3 ธนัวาคม 2564 7,590 1,500 

2-4 ธนัวาคม 2564 7,590 1,500 
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 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 300 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

✓ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  

✓ ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดินทาง และเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคCOVID-19 หรือ ผลตรวจ ATK ตามค าส ัง่

จงัหวดัปลายทางไดร้ะบไุว ้

เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาทัง้หมดนี้แลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 18 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 13-

17 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 8-12 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 
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3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้  

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  
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14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

15. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

  


