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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 มิถุนายน  23-26 / 25-28  

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 
 

 กรกฎาคม  02-05 / 07-10 / 09-12 / 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 28-31 
 สิงหาคม  04-07 / 06-09 / 11-14 / 13-16 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 
 กนัยายน 01-04 / 03-06 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25 / 24-27 / 29ก.ย.-02ต.ค. 

 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – สะพำนปำย – กองแลน(ปำยแคนย่อน)    
10.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
12.40 น. ออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD154 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
14.20 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ อ.ปาย 
 น าท่ านชมชมและถ่ ายภาพกับ  ‘สะพาน

ประวตัิศาสตร์’ ขา้มแม่น ้าปาย ที่สร้างขึ้นสมยั
สงครามโลกคร้ังที่  2จากนั้ นแวะชม ‘กอง
แล น ’ ห รือ  ‘ป ายแ คน ยอ น ’ (1 0  ก ม .) 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เกิดจากการทรุดตัว
ของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก
คล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มี
ลกัษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจงัหวดัแพร่ และ
ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง
ปาย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก : เบลล์วิลล่ำ รีสอร์ท ปำย / อ้ำยปำย โฮเต็ล  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง(2)   วัดน ้ำฮู – วัดพระธำตุแม่เย็น - ม่อนหยนุไหล – วัดน ้ำฮู - หมู่บ้ำนสันติชล 
          โป่งน ้ำร้อนไทรงำม – ดอยก่ิวลม – บ้ำนลุกข้ำวหลำม - ถ ำ้ปลำ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  



 
 
 
 
 
 
 
 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุแม่เยน็’ วดัศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปายมานาน มีเจดียเ์ก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์
พระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐาน
กลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตร
แบบเจดีย์พม่า น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ‘วดั
น ้ าฮู’ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเมือง
ป า ย  สั ก ก า ร ะ  ‘ห ล ว งพ่ อ อุ่ น เมื อ ง ’ 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ ที่เป็นที่สักการะของ
ชาวเมืองปาย  ในวัดยงัมีพระเจดีย์สีทองที่
เรียกว่า เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยา ซ่ึงบรรจุอฐิั
พระสุพรรณกลัยาอยูอ่ีกดว้ย จากนั้นเขา้สู่ ‘หมู่   
บา้นสันติชล’ หมู่บา้นของชาวเขาเช้ือสายจีนยูนนานที่อพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยู่ในอ.ปาย ภายในบริเวณศูนย์
วฒันธรรมจีนยนูนาน จะมีบา้นดินตั้งเรียงรายเป็นบา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวบา้น และเปิดเป็นร้านอาหารจีนยูน
นาน ร้านขายชา ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก น าท่านขึ้นจุดชมวิวแห่งใหม่ ‘ม่อนหยุนไหล’ สัมผสักับทะเลหมอก
ในช่วงฤดูฝนที่ถูกรายล้อมไปดว้ยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมดว้ยสาย
หมอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าพุ ร้อนธรรมชาติป่า

อนุรักษ์ไทรงาม” หรือ “ออนเซ็นสไตล์ไทย
แลนด์” ระห ว่างการ เดินท างสั ม ผัส กับ
ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
มองเห็นภูเขาลูกใหญ่สีเขียวขจี “โป่งน ้ าร้อน
ไทรงาม” เป็นบ่อน ้ าแร่ขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ น ้ าใสสีเขียวมรกต มองเห็น
ก้อนหินเล็กๆ ตามพ้ืน อุณหภูมิของน ้ าอุ่น
ก าลังดี  บวกกับบรรยากาศรอบข้างของ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ใหญ่ สีเขียว
ขจีที่ให้ความร่มร่ืน มีความเช่ือว่าการแช่น ้าแร่
ธรรมชาติสามารถช่วยบ าบดัโรคภยัไขเ้จ็บได ้
เพราะในน ้ าแร่มีธาตุต่างๆ ที่ ช่วยบรรเทา
อาการเจ็บป่วยได ้นอกจากร่างกายจะไดผ่้อน
คลายแลว้ ยงัไดด่ื้มด ่ากบัทศันียภาพที่สวยงาม 



 
 
 
 
 
 
 
 

และสูดอากาศที่บริสุทธ์ิอีกดว้ย จากนั้นแวะชมวิวสองฝ่ัง อ.ปาย และ อ.ปางมะผา้ จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยก่ิวลม’ 
น าท่นออกเดินทางสู่ “บ้านจ่าโบ” ซ่ึงตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 900 เมตร บริเวณรอบๆ หมู่บ้านเป็นเทือกเขา
หินปูน ภายในหมู่บา้นทั้งสองฝ่ังถนนเป็นบา้นเรือนไมแ้บบชาวเขาดั้งเดิม ชาวบา้นในชุมชนบา้นจ่าโบ่เป็น “ชาว
ลาหู่” ที่ยา้ยมาจากห้วยยาวโดยการน าของนายจาโบ่ ไพรเนติธรรม จึงเป็นที่มาของชุมชนจ่าโบ จากนั้นเดินทางสู่ 
จุดชมวิว ‘บา้นลุกขา้วหลาม’ อ.ปางมะผา้ ชมทิวทศัน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยงัเต็มไปดว้ยร้านรวงสินคา้
สินคา้พ้ืนเมืองอยา่งพวกผกัและผลไมข้องชาวบา้นมูเซอมาจ าหน่ายให้กบันกัท่องเที่ยวมากมาย เดินทางสู่ ‘อุทยาน
แห่งชาติ ถ ้าปลา – น ้าตกผาเส่ือ’ ภายในถ ้ามีน ้ าไหลออกจากถ ้าใตภู้เขาอยูต่ลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง 
ปลาคงั หรือ ปลาพลวง จ านวนมากมาอยูอ่าศยัในถ ้าแห่งน้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทศัน์ของสภาพป่า หน้าผาเขา
หินปูนอนัเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 

วันที่สำม(3)   สะพำนซูตองเป้ – ภูโคลน – ปำงอุ๋ง – ล่องแพไม้ไผ่***  
  วัดจองค ำและวัดจองกลำง – พระธำตุดอยกองมู – อิสระสบำยๆในโรงแรมที่พัก 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางชม ‘สะพานซูตองเป้’ สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของ

พระภิกษุสงฆ์และชาวบา้นนับว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย มีความเช่ือกนัว่า หากไดม้ายืนอยูก่ลางสะพาน
แล้วอธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับความ
สมหวงั จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ‘ภูโคลน’ แหล่งน ้ าแร่
และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน ้าแร่ใตพ้ื้นดินซ่ึงอุดมไปดว้ย 
แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย ์มีเวลา

ให้ท่านได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตาม
อัธยาศัย *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) น าท่าน
เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโลน้ และป่าเส่ือมโทรม ที่มีการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน ้ าปาง
ตอง (ปางอุ๋ง)” ขึ้นตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 
จนท าให้ทศันียภาพที่เป็นเอกลกัษณ์สวยงามและมีอากาศที่เยน็
ตลอดทั้ งปี  ชมทิวทัศน์ที่ แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย 



 
 
 
 
 
 
 
 

แสงอาทิตยอ์่อนๆ และสายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน ้าสวยงามน่าประทบัใจ ***แถมฟรีน าท่านล่องแพไม้
ไผ่ ชมทิวทัศน์อนัเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามของอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ี (รายการน้ีเป็นรายการแถมฟรีหากไม่
สามารถล่องแพได ้ไม่สามารถของเงินคืนได)้***  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชม ‘วดัจองค าและวดัจอง

กลาง’ สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของไทใหญ่
กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางของกิจกรรม
ท างวัฒ นธรรม  และประ เพ ณี ขอ งช าว
แม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัด
จองกลาง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุด
ของแม่ฮ่องสอน เพื่ อความเป็น สิ ริมงคล 
จากนั้ นน าสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอย
กองมู” ศาสนสถานคู่บา้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน 
ถูกสร้างขึ้นอยูบ่นยอดเขาสูงกลางตวัเมือง ชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง
ชนั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมที่พกัมีเวลาให้ท่านไดอ้ิสระสบายๆ ตามอธัยาศยั... 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สำม(3)  แม่ฮ่องสอน – จุดชมวิวผำบ่อง – เดินทำงกลับ   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่ “จุดชมวิวผาบ่อง” เป็น

จุดวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพที่สวยงาม
ของป่าและทิวเขาที่ เรียงรายอยู่เบื้ องหน้ า 
บริเวณด้านล่างจะเห็นสายน ้ าคล้ายน ้ าตกซ่ึง
เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน ้ าผาบ่องเป็นเขื่อน
กั้นล าน ้ าแม่ละมาด และผลิตกระแสไฟฟ้าใช้
ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ตรงน้ีย ังเป็น จุด
ก าเนิดของค าว่าผาบ่องอีกด้วย เพราะเป็น
บริเวณที่มีน ้าไหลระหว่างช่องเขา   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน 
14.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 
15.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 155 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
16.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

23-26 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,900 
25-28 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,900 
02-05 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
07-10 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
09-12 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
14-17 ก.ค. 64  14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
16-19 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
21-24 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,500 
23-26 ก.ค. 64  15,990 15,990 15,790 15,590 4,500 
28-31 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,500 

    04-07 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
06-09 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
11-14 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,500 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน// แมฮ่่องสอน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 

ใบ น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

13-16 ส.ค. 64  14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
18-21 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
20-23 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
25-28 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
27-30 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
01-04 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
03-06 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
08-11 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
10-13 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
15-18 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
17-20 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
22-25 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
24-27 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 

29ก.ย.-02ต.ค. ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 3,900 
***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่าทวัร์ 7,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกดช่ือ

และนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,500 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 
 


