
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่วเชยีงใหม ่ปาย แมฮ่อ่งสอน 4 วนั 3 คนื 
บนิตรง เชา่เหมาล า ฉลองวนัหยดุยาว 
เทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 



 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม-่สวนสนบอ่แกว้-แมส่ะเรยีง-พระ
ธาตดุอยกองม-ูวดัจองกลางจองค า 

03.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาวและเทศกาล

ปีใหม ่แนะน าใหท้า่นเผือ่เวลาในการเดนิทาง) 

05.45 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่

XXXX (เนือ่งจากเป็นเช่าเหมาล า เวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บักรมการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถแทรกแซงได ้กรณีมไีฟทบ์นิ

ภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟทบ์นิจะคอนเฟิรม์ก่อน

เดนิทางประมาณ 3-5 วนั)  

วนัที ่
 

โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม ่
(DMK-CNX: 05.45-07.00) 
สวนสนบ่อแกว้-แม่สะเรยีง-พระธาตุดอย
กองม-ูวดัจองกลางจองค า 

Set 
box 

  MAE HONG 
SORN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

2 สะพานซูตองเป้-ลไีวนร์กัไทย-พระธาตุ
แมเ่ย็น-หมูบ่า้นสนัตชิล-ถนนคนเดนิปาย 
 
 

   PAI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล-วดัน า้ฮู-สะพาน

ประวตัศิาสตรส์งครามโลกคร ัง้ที ่2-รา้น

กาแฟ-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

   CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

4 ม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม ไร่ดอกลมหนาว-ครู
บาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดั
พระธาตุดอยค า หลวงพอ่ทนัใจ-รา้นของ
ฝาก-สนามบนิเชียงใหม่สนามบนิดอน
เมอืง (CNX-DMK: 19.15-20.25) 

  Set 
box 

 



07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและท า

ธรุะสว่นตัวแลว้ น าทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบั

อากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ ระหวา่งทางบรกิารท่านดว้ย 

SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ ใหทุ้กท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย ถงึอ าเภอฮอดแวะ สวนสนบอ่แกว้ สวน

สนสามใบทีป่ลกูเรยีงรายอยา่งงดงาม 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป พระธาตุดอยกองมู ใหท้่านไดน้มัสการพระธาตุ

ดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมอืง

สามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านชม วดัจองกลางจองค า เปรียบเสมือนวัด

แฝด ตั ้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มี

ความงดงามทางศลิปะทางชาตพิันธุ ์

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2)  

พกัที ่MAE HONG SORN HOTEL            
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่2 สะพานซูตองเป้-ลไีวนร์กัไทย-พระธาตุแมเ่ย็น-หมูบ่า้นสนัตชิล-ถนนคน
เดนิปาย  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมซู้ตองเป้ นับวา่เป็น

สะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย กวา้ง 2 

เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่

แปลว่า อธษิฐานส าเร็จ ซึง่มคีวามเชือ่กันว่าหาก

ไดม้ายืนอยู่ กลางสะพานแล ว้อธิษฐานขอ 

ความส าเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็น

สะพานทีเ่กดิจากความศรัทธาและการรว่มแรงรว่ม

ใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้กัทีต่า่งก็

ช่วยกันลงแรงสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว 

ขา้มผ่านทุ่งนา และแม่น ้ าสายเล็ก ๆ เพื่อให ้

พระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยู่อกีฝ่ังไดใ้ชส้ัญจร

ไป มาระหวา่งหมู่บา้นไดส้ะดวกขึน้ น าชม ลไีวนร์กัไทยรสีอรท์ มนตเ์สน่หไ์ร่

ชาและขนุเขา บา้นดนิออกแบบเป็นบา้นสไตลจ์นีผสมผสานกบัลา้นนา  



เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 
จากนัน้เดนิทางสู ่พระธาตุแมเ่ย็น พระธาตุคู่

เมอืงปาย บรเิวณวัดเงยีบสงบ ร่มรืน่ มจีุดเด่น

อยู่ทีพ่ระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขา

มองเห็นไดช้ัดจากตัว อ.ปาย ดา้นหลังโบสถ์

เป็นทีต่ัง้ของเจดยีเ์กา่หรอืทีเ่รยีกวา่ “เจดยีพ์ระ

ธาตแุม่เย็น” เป็นเจดยีท์รงระฆังสขีาวฐานกลม 

สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบ

เจดยีพ์ม่า นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางขึน้มาชม

และกราบไหวพ้ระนอน แลว้ทีน่ี่ยังสามารถชม

ววิทวิทัศน์ของตัวเมืองปายและแม่น ้าปายได ้

อีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมหมู่บา้นสนัตชิล 

หมู่บา้นคนจีนยูนาน ทีส่รา้งขึน้จากดนิเหนียว

ทัง้หลัง จากนัน้อสิระเดนิชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิปาย  

เย็น   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั (มมีัคคเุทศกแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทา่น) 

พกัที ่PAI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล-วดัน า้ฮู-้สะพานประวตัศิาสตรป์าย-รา้นกาแฟ  
วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

05.45 น. โปรแกรมตืน่เชา้ น ัง่รถขึน้ไปชมอาทติยข์ ึน้

และชมทะเลหมอก ณ จดุชมววิหยนุไหล หลัง

พระอาทติยข์ึน้แลว้กลับทีพ่ัก  

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัน า้ฮู สักการะหลวง

พอ่อุน่เมอืง พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงปายทีเ่คารพ

และศักดิส์ทิธิแ์วะชม สะพานประวตัศิาสตรป์าย 

สรา้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั ้งที่ 2 เหมือน

สะพานขา้มแม่น ้าแคว ใหท้่านและแวะถ่ายภาพ 

ตามอัธยาศัยและ แวะรา้นกาแฟยอดฮติ ให้

ทา่นไดเ้ช็คอนิและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (6)  

บา่ย น า ช ม ว ัด อุ โ ม ง ค์  ห รื อ  ส ว น พุ ท ธ ธ ร ร ม 

โบราณสถานทีอ่ยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่มากกว่า 700 

ปี สรา้งขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากื



อนาทรงสรา้งอโุมงคข์ึน้เพือ่ใหพ้ระมหาเถระจันทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสานากรรมฐาน 

ก าแพงภายในและใตพ้ระเจดยีศ์ลิปะพุทธแบบลังกาวงศเ์ป็นอโุมงคห์ลายชอ่ง

ทางเดนิทะลุกันได ้ชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายใน

อโุมงค ์น าท่านเดนิทางสู ่ONE NIMMAN แลนดม์ารค์ใหม่ลา่สดุ ทีต่ัง้อยู่ใน

ย่านนมิมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์

เก ๋ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนา

ผสมสถาปัตยกรรมยโุรป สวยสะดดุตา 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (7) 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที ่4 มอ่นแจม่-มอ่นแจม่ ไรด่อกลมหนาว-ครูบาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระธาตุดอยสุ
เทพ-วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ-ร้านของฝาก-สนามบิน
เชยีงใหม-่สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
น าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ใหท้่านไดสู้ด
อากาศบรสิุทธิ ์ใหฉ้ ่าปอด จุดชมววิหลักๆ ของ
ดอยม่อนแจ่ม จะมีอยู่ 2 ดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิ
เขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะ
เป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึง่จะ
เปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล ใหท้่านไดเ้ดนิ
เล่นและถ่ายภาพทีร่ะลกึที่ไร่ดอกลมหนาว จุด
ชมวิวไฮไลท์ที่ตอ้งไม่พลาด ใหท้่านไดสู้ด
อากาศกันอย่างเต็มปอด จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดนิทางผ่าน
อนุเสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั แวะนมัสการเพือ่ความ



เป็นสริมิงคล และเมือ่เดนิทางถงึบรเิวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสเุทพ น า
ท่านขึน้รถราง (คา่ขึน้-ลงรถราง รวมในทวัร)์ เพือ่ไปกราบสักการะพระธาตุ
ดา้นบน พระธาตดุอยสเุทพเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของคนทีเ่กดิปีมะแม ตาม
ความเชือ่ หากไดม้าสักการะและอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระธาตุ 3 รอบ 
และไหวพ้ระธาตุครบทัง้ 4 ทศิ เชือ่กันว่าจะแคลว้คลาดปลอดภัย ขอพรจะ
ส าเร็จสมหวังดังปรารถนา 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (9) 
จากนัน้เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง
ดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,400 ปี หลวงพ่อ
ทนัใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ
ศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายตอ่หลายครัง้ทีม่ผีูเ้ดนิทาง
มาขอพร บนบาน แลว้ประสบความส าเร็จ เชน่ 
การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานส าเร็จ เป็นตน้ 
และบรเิวณหนา้วัดดอยค าจะมพีระพทุธรปูหลวง
พ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหท้่านได ้
กราบสักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และ
บนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมววิที่สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และ
สนามบนิเชยีงใหม่ จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของ
ฝากที่มชีือ่เสยีงของจังหวัดเชยีงใหม่ มีตัง้แต่
อาหารยอดฮติอยา่งไสอ้ั่ว แคบหมู น ้าพรกิหนุ่ม 
ฯลฯ แลว้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพือ่เดนิทาง
กลับสูก่รุงเทพฯ (บรกิารทา่นดว้ย SET BOX 
พรอ้มน า้ดืม่ทีส่นามบนิ)  

19.15 น. ออกเดินทางจากเชยีงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร  ์

เทีย่วบนิที ่XXXX   

20.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

.............................. 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 14,999.- 14,999.- 2,500.- 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 14,999.- 14,999.- 2,500.- 

ราคาเด็กทารก (อายุต า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

3,000.-  

จอยแลนด ์(ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ) 9,999.- 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 



 
 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก
กรณ ีกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้
ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 
ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั
คณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่นตอ่รถตู ้1 คนั และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 
การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั
ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจาก
ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาท
ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


