
  

 
 
 

      
PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

 💙 แมฮ่อ่งสอน-ปาย-ทุง่บวัตอง 

 

 

 

 



  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สวนลมุไนท ์รชัดา     

 

2 ออบหลวง – สวนสนบ่อแกว้ – ทุ่งบวัตอง 
ดอยแมอู่คอ – พระธาตุดอยกองมู - ถนน
คนเดนิ จ. แมฮ่อ่งสอน 

 
 

 โรงแรมเมอืง
แมฮ่อ่งสอนหรอื

เทยีบเทา่ 

3 ปางอุ๋ง - บา้นรกัไทย  –สะพานซูตองเป้- 
จุดชมววิจา่โป  -จุดชมววิกกิอคอบา้นหว้ย
เฮีย๊ะ- ถนนคนเดนิปาย 

 
 

 โรงแรมปาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ตลาดเมอืงปายยามเชา้ – วดัน า้ฮ ู- หมูบ่า้น
ส ันต ิชล  –  coffee in love –  ส ะพาน
ประวตัศิาสตรท์า่ปาย – รา้นของฝาก 

 
 

  

 

 

วนัที ่1   พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สวนลมุไนท ์รชัดา 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
  รถตูป้รบัอากาศ VIP (8 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 
 
21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา 

ชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2   ออบหลวง – สวนสนบอ่แกว้ – ทุง่บวัตอง ดอยแมอ่คูอ – พระธาตดุอย

กองม ู- ถนนคนเดนิ จ. แมฮ่อ่งสอน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางถงึอ าเภอฮอด จ.เชยีงใหม ่น าทกุทา่นแวะท าธรุะสว่นตวัตาม อธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ออบหลวง เป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติ

สรา้งสรรค ์ทีต่ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตอิอบหลวง  เป็นชอ่งแคบเขาขาดทีม่ี

หนา้ผาหนิ ขนาบล าน ้ า ท าใหเ้กดิหุบผาลกึ ความลกึของหนา้ผาวัดจาก

สะพาน ออบหลวงถงึระดับน ้าปกตปิระมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร 

ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรความน่า

พศิวงใหก้บัแผน่ดนิสว่นนีอ้ยา่งมหศัจรรย ์ค าวา่ “ออ๊บ” หรอื “ออบ” เป็นภาษา 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอ้งถิน่หมายถงึชอ่งแคบ “หลวง” หมายถงึ ใหญ่  ออบหลวง คอืชือ่เฉพาะที่

ใชเ้รยีกชอ่งแคบหนิ ขนาดยักษ์ทีม่ลี าน ้าแม่แจ่มบบีตัวแทรกผ่านไป อกีนัย

หนึ่งคอื หุบเขาเบือ้งล่างเป็นแม่น ้าสลักหนิ ทีไ่หลคดเคีย้วผ่านชอ่งเขาขาด 

ตรงออบหลวงชอ่งเขานี้มลีักษณะเป็นหนา้ผาสงูชนั และแคบมากบบีทางน ้า

ไหล จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง สวนสนบอ่แกว้  สวนสนบอ่แกว้ อยู่ที ่

อ าเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม ่บนเสน้ทางสายฮอด-แมส่ะเรยีง กม.ที ่36 เป็น

ทีท่ดลองปลกูสนภเูขาหลากหลายชนดิ หรอืทีห่ลายทา่นรูจ้ักในนามเกาะนามิ

เมอืงไทย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่ดอกบวัตองดอยแมอู่

คอ  สัมผัสบรรยากาศอันงดงามตลอดสองขา้งทาง   ตื่นตาตืน่ใจกับภาพ

ความงาม ของธรรมชาตชิมซึง่บานสะพร่ังดงึดูดนักท่องเที่ยวมาชมความ

งดงามของทอ้งทุ่งที่เต็มไปดว้ยสเีหลืองสม้ปกคลุมเต็มเทือกเขา มีพื้นที่

ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพร่ังในช่วงเดือน 

พฤศจิกายน- ตน้เดือนธันวาคม นับว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ซึง่มใีหช้มเพยีงปีละครัง้เท่านัน้ (หมายเหต ุ: ทุ่งบัวตองจะบาน

ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม ซ ึง่ทัง้นีข้ ึน้อยูส่ภาพอากาศทางบรษัิทไม่

สามารถคาดการณ์ได ้แตจ่ะปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม)     

ใหท้่านสักการะ พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของชาว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และใหท้่านไดช้มทัศนียภาพอันงดงามของเมือง

แม่ฮ่องสอนจากมุมสูงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ดินเล่นที่ถนนคนเดนิ  

จ.แมฮ่อ่งสอน และเทีย่วชมความสวยงามของวัดจองกลาง ในยามค า่คนื 

 

 

 

 

 

 



  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรมแมฮ่อ่งสอน หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ปางอุง๋ - บา้นรกัไทย  – สะพานซูตองเป้ -จดุชมววิจา่โป  - จดุชมววิ 

กกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ - ถนนคนเดนิปาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

น าทุกท่าน check out ออกเดนิทาง

ไปยัง ปางอุง๋ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีก เต็มๆ 

วา่  “โครงการพระราชด ารปิางตอง 2 

( ป า ง อุ๋ ง ) ”  ซึ่ ง เ ป รี ย บ เ ป็ น 

switzerland  เมืองไทย  จากนั้น

เดนิทางต่อไปยัง บา้นรกัไทย เป็น

หมู่บา้นชาวไทยเชือ้สายยูนนานได ้

ขึน้ชือ่วา่ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลาง

สายหมอกที่รายลอ้มดว้ยหุบเขา

ใหญ่มีอากาศเย็นสบายเกือบทัง้ปี 

อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลถึง 1,776 

เมตร ท าใหพ้ืน้ที ่เหมาะสมอย่างยิง่

กับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมือง

หนาว ทวิทัศน์ของ หมูบ่า้นโอบลอ้ม

ไปด ว้ยทิว เข า  แมกไม ท้ี่  อุ ดม

สมบู รณ์  บ า้นรั กไทยเ ป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของชา 

และขาหมูหมั่นโถว น าท่านเดนิทาง 

ไปยัง สะพานซูตองเป้ เป็นสะพาน

ไมซ้ ึง่กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง  ซูตองเป้ 

เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธษิฐาน

ส าเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า 

ความส าเร็จ  ซึง่มคีวามเชือ่กันว่า หากไดม้ายนือยู่กลางสะพานแลว้อธษิฐาน

ขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง นับว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่

ยาวทีส่ดุในประเทศไทย สะพานซตูองเป้  เป็นสะพานทีเ่กดิจาก ความศรัทธา



  

และการร่วมแรงร่วมใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้กัทีต่า่งก็ชว่ยกนั

ลงแรงสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว ไปบนทีน่าของเจา้ของทีอ่ทุศิผนืนา

ถวาย  โดยสรา้งเพือ่เชือ่มตอ่ระหวา่งสวนธรรมภสูมะและหมูบ่า้นกงุไมส้กั ขา้ม

ผ่านทุ่งนา และแม่น ้าสายเล็กๆ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยู่อกีฝ่ัง

ไดใ้ชส้ญัจรไป มาระหวา่งหมูบ่า้นไดส้ะดวกยิง่ขึน้   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู่ บา้นจ่าโบ่ ชือ่ของชุมชนเล็กๆ ในอ าเภอปางมะผา้ เป็น

หมู่บา้นเล็กๆ  บนเนนิเขาทีแ่วดลอ้มดว้ยขุนเขาและธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ 

แวะรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดัง ตัวรา้นเป็นบา้นไมต้ัง้อยู่เนนิเขา ภายในแบง่

ออกเป็น2ชัน้ มมีุมใหเ้ลอืกน่ังมากมายทัง้โต๊ะ บารห์อ้ยขา เปลตาข่าย และ

ใกลก้ันมรีา้นกาแฟเด็กดอย และเซเว่นกลางววิทีอ่ยู่ใกลก้ัน จากนัน้แวะ จุด

ชมววิกกิอคอบา้นหว้ยเฮีย๊ะ จุดชมววิแหง่ใหมข่องหมูบ่า้นหว้ยเฮี๊ยะ อ าเภอ

ปางมะผา้ อยู่ถัดจุดชมววิบา้นจ่าโบ่ไม่ไกล  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ

ปาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ มขีองขายหลายอย่าง เสือ้ผา้ ของ

กนิ ของ ทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มด รา้นอาหารทอ้งถิน่ มากมาย อสิระอาหารค ่า

ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง หมายเหต:ุ ถนนคนเดนิปายเปิดบรกิาร

ทุกวันในชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์และวันศุกร์-เสารใ์นชว่งหนา้

รอ้น และหนา้ฝน 

เย็น  อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรมเมอืงปายหรอืเทยีบเทา่ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัที ่4  ตลาดเมอืงปายยามเชา้ – วดัน า้ฮ ู- หมูบ่า้นสนัตชิล – coffee in love 

– สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย – รา้นของฝาก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

ใหท้่านอสิระกับการสมัผัสบรรยากาศตลาดเมอืงปายยามเชา้  หลังจากเชค็

เอา้ตแ์ลว้  เตรยีมตวัออกเดนิทางใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบับรรยากาศยามเชา้เมอืง

ปายกันอยา่งสนุกสนาน จากนัน้เดนิทางไป วดัน า้ฮู เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่

หนึ่งของเมอืงปายเป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุ่นเมอืง ซึง่เป็นพระพุทธรูป

ศักดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิพ์ระพุทธรูปองคน์ี้ พระเศยีรกลวง สว่นบน

เปิดปิดไดแ้ละมีน ้ าขังอยู่  มีน ้ าไหลออกมาอีก  ในลักษณะซึมออกมา

ตลอดเวลา จงึมีผูค้นหลั่งไหลมาขอน ้ามนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ น าท่าน

เดนิทางไป หมู่บา้นสนัตชิล ตัง้อยู่ในต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน อยูห่า่งจากตวัอ าเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชมุชนทอ่งเทีย่วที ่

 

 

 

น าเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาวจนียูนนานอันเป็นรากฐานของ ชมุชน

มาเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่ว และยังใชก้จิกรรมท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืของ

การพัฒนาชมุชน ไปพรอ้มกันทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรม

จีนยูนนาน การพัฒนาอาชพี ที่ส่งเสรมิชวีติ  ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน   

น าท่านแวะ  Coffee In Love รา้นกาแฟสวยเก ๋บนยอดเขาทีส่ามารถดืม่ด า่

กับบรรยากาศววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ท่ามกลางความโรแมนตกิของการตกแตง่

รา้น ใครมาเที่ยวก็มักจะตอ้งแวะมาถ่ายรูป เพราะกลายเป็นจุดนัดพบที่

นักท่องเทีย่วตอ้งแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี ทีม่มีุมถ่ายรูปสวยๆ ทีถู่ก

สรา้งขึน้มาเอาใจคนชอบถ่ายรูปกันเลยละ่ครับ ซึง่เรยีกไดว้่า ถา้ไม่ไดแ้วะมา



  

ที่นี่ก็เหมอืนมาไม่ถงึเมอืงปาย และส าหรับป้ายหนา้รา้นกาแฟชือ่ดังแห่งนี้ 

นอกจากววิดมีองเห็นทวิทัศน์เมอืงปายอันสวยงามแลว้ ทเีด็ดของทีน่ี่ยังมอีกี

เพยีบทัง้กาแฟหอมๆ ไร่สตอเบอรรีใ่หช้มแบบใกลช้ดิ และเคก้อร่อยๆ ใหน่ั้ง

ทานกนัเพลนิๆ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้น าท่านแวะถา่ยรูป สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย ถกูสรา้งขึน้ในสมยั 

สงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใชข้า้มแม่น ้าปายและ

ล าเลยีงเสบยีงและอาวุธเขา้ไปยังประเทศพมา่ หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่2  

ยุตลิง อ าเภอปายจงึกลับคืนสู่ความสงบสุขอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลือไว ้

เ พี ย ง แ ต่ ส ะ พ า น แ ห่ ง นี้ ว่ า  “ ส ะ พ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ” 

ระหวา่งทางแวะรา้นของฝากเพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่  ถงึเวลา

น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข

กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

05-08 พฤศจกิายน 63 6,599 6,599 1,500 

12-15 พฤศจกิายน 63 6,599 6,599 1,500 

19-22 พฤศจกิายน 63 6,999 6,999 1,500 

26-29 พฤศจกิายน 63 6,599 6,599 1,500 

ราคาเด็กทารก 

อายตุ า่กวา่ 2ปี 3,299 บาท 

  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



  

 

 

 

 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 

  

 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 

   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า 2,500 บาท  พรอ้มส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่าน
อืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไข
และขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั ้งหมดนี้แลว้  การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมี
ผูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจ านวน 8 ท่าน/คนั หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื
เลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่น
ลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



  

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
-%3e%20http:/m.me/unithaitrip


  

 


