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วนัที ่1 กรุงเทพฯ•เชยีงใหม•่ถ ำ้แกว้โกมล•ทุง่ดอกบวัตองดอยแมอู่คอ•พระธำตดุอยกองมู•ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน 

                 (-/ กลำงวนั /-) 
04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรเวยีตเจ็ทแอร ์ ประต ู3 Viet 

Jet Air โดยมเีจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกท่กุทำ่น 
06.10 น. ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิ VZ 100 
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07.30 น. ถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่รับสมัภาระ และออกเดนิทางสู ่จ.แมฮ่อ่งสอน โดยสถานทีแ่รกคอื ถ ำ้แกว้โกมล 1 ใน 3 
ควำมมหศัจรรยข์องโลกและเป็น Unseen In Thailand โดยทีแ่หง่นีนั้น้เป็นถ ้าผลกึแคลไซค ์มสีขีาวประการคลา้ยถ ้า

น ้าแข็ง ซึง่ถอืเป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตรัิงสรรคข์ึน้มา 

 
กลำงวนั      บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 
จากนัน้ เดนิทางสู ่ทุง่ดอกบวัตองดอยแมอู่ค่ ำ ทีก่ลา่วขานกนัวา่สวยทีส่ดุในประเทศไทยแหง่หนึง่ โดยดอกบวัตองจะบานในชว่ง

หนา้หนาว ปีละ 2 สปัดาหเ์ทา่นัน้ สเีหลอืงสะพร่ังไปทัว่ทัง้เขาบนพืน้ทีห่ลายรอ้ยไร่ บนระดับความสงูกวา่ 1,600 เมตร

เหนอืระดบัน ้าทะเล (กำรบำนของดอกบวัตองขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสถำนทีก่รณี
ทีด่อกยไัมบ่ำน หรอืโรยเร็วกวำ่ปกต)ิ 

  
น าทา่นสูต่ัวเมอืงแม่ฮอ่งสอน สกัการะ พระธำตดุอยกองมู วัดศกัสทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงเดมิมชีือ่วา่ วัดปลายดอยประกอบ 
เนือ่งดว้ยมเีจดยี ์2 องค ์องคใ์หญส่รา้งเมือ่ปี พ.ศ.2407 และองคเ์ล็กสรา้งในปี 2417 และดว้ยตวัพระธาตนัุน้ตัง้อยู่บนดอย

จงึท าใหท้า่นสามารถเห็นทศันยีภาพไดอ้ย่างสวยงาม 

พาทา่นเดนิชมวถิชีวีติที ่ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงทีข่ายโดยชาวไทใหญ ่ชาวเขา อยา่งมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกสรร และยังมอีาหารนานาชนดิใหท้า่นไดล้ิม้ลองกนัอกีดว้ย นอกจากนัน้ทา่นยังสามารถแวะเสรมิสริมิงคลทีว่ดั

จองกลาง-จองค าไดอ้กีดว้ย 
เย็น      อสิระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน 

 ทีพ่กั บที ูแมฮ่อ่งสอน พรเีมยีร ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 
วนัที2่ ปำงอุง๋ • บำ้นรกัไทย • ภูโคลน • สะพำนซูตองเป้ • บำ้นจำ่โบ • วดัฮูน้ ำ้ • บำ้นสนัตชิล • ถนนคนเดนิเมอืง

ปำย       (เชำ้/กลำงวนั/-) 

05.00 น. เดนิทางสู ่ปำงอุ๋ง ทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าสวสิเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย มชีือ่อย่างเป็นทางการว่าโครงการพระราชด ารปิาง
ตอง 2 โดยเกดิขึน้จากแนวพระราชด ารขิองในหลวงรัชกาลที ่9 เพือ่ฟ้ืนฟแูละพัฒนาผนืป่าทีม่สีภาพเสือ่มโทรม จนกลับมา

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวดั 

 
จากนัน้พาท่านชม บำ้นรกัไทย หมู่บา้นแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ทีส่ดุ ดว้ยทีแ่ห่งนี้เคย

เป็นทีอ่ยู่ของอดตีทหารจนีก๊กมนิตั๊ ง จงึท าใหบ้รรยากาศของสถานทีแ่ห่งนี้นัน้เหมอืนราวกับ

ไมไ่ดอ้ยูป่ระเทศไทย ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศของบา้นรักไทยอยา่งไมร่บีเร่ง 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำรสไตลจ์นี-ยนูนำน 

แวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาตทิีอุ่ดมไปดว้ยแร่ธาตุทีม่ีประโยชน์ต่อผวิพรรณมนุษย์ โดยทีภู่
โคลนแห่งนี้นั ้นมีแร่ธาตุหลายชนิดทีเ่ทยีบเท่าโคลนจากทะเลสาบเดดซทีีโ่ด่งดัง โดยท่าน

สามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ าจากโคลนธรรมชาต ิเพือ่บ ารุงผวิพรรณของทา่นได ้ พาทา่น
แวะถ่ายรูปเล็กนอ้ยที ่สะพำนซูตองเป้ สะพานไมไ้ผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึง่ถอืวา่ยาวทีส่ดุใน

ประเทศไท ค าวา่ซตูองเป้ แปลวา่ ความส าเร็จ จนมคีวามเชือ่วา่ถา้อยู่บนสะพานและอฐษิฐาน

และจะสมหวัง จากนัน้พาทา่นสู ่บำ้นจำ่โบ ่หนึง่ในชมุชนชาวเขา โดยจะมสีนิคา้ของชาวบา้น
ขายเล็กๆ นอ้ยๆ แตท่ีโ่ดง่ดังทีส่ดุคอืรา้นกว๋ยเตีย๋วววิรอ้ยลา้น ทีโ่ดดเดน่ดว้ยการน่ังทานหอ้ย

ขาพรอ้มชมววิสดุลกูหลูกูตา หรอืจะลิม้ลองกาแฟ ก็ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกอดุหนุนได ้
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กลำงวนั   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร  

มุ่งหนา้สูเ่มอืงปาย อกีหนึง่สถานทีส่ดุโรแมนตกิทีปั่จจุบัน อัดแน่นไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ  และรา้นรวงตา่งๆ ทีต่กแต่งอย่าง
สวยงามในแบบพื้นเมอืง พาท่านชม วดัน ำ้ฮู ้เป็นวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของเมอืงปาย เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป

ศกัดิส์ทิธิท์ าดว้ยโลหะทองสมัฤทธิอ์ายุราว 500 ปี และยังมเีจดยีส์ทีองทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีเ่ก็บพระเกษาของพระนางสพุรรณ
กลัยาอกีดว้ย 

เขา้ชม บำ้นสนัตชิล ชมุชนทีต่กแตง่จ าลองแบบวฒันธรรมจนี-ยนูนาน ซึง่เคยมาตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณนี้ ภายในจะมบีา้นดนิ

สสีม้ แสดงถงึภมูปัิญญาของคนจนีในสมัยนัน้ และยังมสีนิคา้และของทีร่ะลกึ จ าหน่าย โดยเฉพาะชา ทีถ่อืเป็นสนิคา้ขึน้ชือ่
ของบา้นสนัตชิลแหง่นี ้

เขา้สูต่วัเมอืงปาย พาทา่นเดนิที ่ถนนคนเดนิเมอืงปำย ลโลวไ์ลฟ์พรอ้มชมวถิชีวีติ กับบรรยากาศสดุฟิน เคลา้กับอากาศที่
เย็นสบาย ตลอดสองขา้งทางจะมชีาวเมอืงปาย น าสนิคา้ อาหาร มาจ าหน่ายกันอย่างเนืองแน่น รวมไปถงึในปัจจุบันยังมี

รา้นกาแฟ และรา้นขนมเกดิขึน้มาอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกอย่างอสิระ 

เย็น      อสิระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดนิเมอืงปำย 
ทีพ่กั โรงแรมเดอะ ฮำรท์ ออฟ ปำย รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 
วนัที ่3 จดุชมววิหยนุไหล • ตลำดเชำ้เมอืงปำย • เจดยีพ์ระธำตแุมเ่ย็น • สวนพระอนิทร ์กะเหรีย่งคอยำว • รำ้นกำแฟ 

Coffee In Love • สะพำนประวตัศิำสตรท์ำ่ปำย • สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม ่ (-/กลำงวนั/-) 

 
 

05.30 (ไมบ่งัคบั) พาทา่นชมสู ่จดุชมววิหยนุไหล จดุชมววิทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงปาย โดยค า

วา่หยนุไหล ในภาษาจนีแปลวา่หมู่เมฆทีม่ารวมกัน ทีน่อกเหนือจากมคีวามหมายเกีย่วกับทะเลหมอกแลว้ ยังมคีวามหมาย
กลายๆ วา่คนจนียนูนานทีอ่พยพมาจากหลายทศิทางแตก็่มารวมตัวกนัทีป่าย 

เชำ้ อสิระอำหำรเชำ้ ณ ตลำดเชำ้เมอืงปำย  
เพือ่อรรถรสและบรรยากาศอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานอาหารเชา้อย่างอสิระที ่ตลำดเชำ้เมอืงปำย ทีม่อีาหาร

เชา้พื้นเมืองใหท้่านไดเ้ลอืกกันอย่างมากมาย อาท ิขา้วเหนียวห่อใบตอง โจ๊กสมุนไพร ไสอ้ั่ว และอกีมากมาย รวมถงึ
เครือ่งดืม่ยามเชา้ ไมว่า่จะเป็นชา หรอืกาแฟ ก็มใีหท้า่นเลอืกสรร 

 สกัการะ เจดยีพ์ระธำตแุมเ่ย็น เจดยีท์รงระฆัง ยอดฉัตรแบบพมา่ ไมป่รากฏวา่สรา้งโดยใคร และเมือ่ไหร่ นอกจากนัน้ยังม ี

พระพุทธโลกตุระมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวชิัยสขีาว ประดษิฐานอยู่บนยอดเขาทีม่บีันไดกวา่ 300 ขัน้ ใหท้า่นสามารถ
ขึน้ไปสกัการะได ้

พาทา่นชม หมูบ่ำ้นกะเหรีย่งคอยำว สวนพระอนิทร ์หนึง่เดยีวในเมอืงปาย โดยจะมชีาวบา้นทีเ่ป็นชาวกะเหรีย่งคอยาวที่
พบไดใ้นจังหวัดแม่ฮอ่งสอน โดยบรเิวณนี้ยังมจีุดจัดจ าหน่ายสนิคา้ทอ้งถิน่ งานหัตถกรรม และของทีร่ะลกึทีล่ว้นเป็นของ

ท ามอืจากชาวบา้น 

 พาทา่นเช็คอนิชคิๆ ที ่รำ้นกำแฟ Coffee In Love รา้นสดุน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย ซึง่นอกจากทีจ่ะมเีครือ่งดืม่ ของ
ทานเลน่ และอาหารแลว้ ยังมมีมุถา่ยรูปสวยๆ อยูม่ากมาย ถอืแกว้กาแฟพรอ้มถา่ยรูปกบัววิตา่งๆ บรเิวณรา้น รับรองวา่ไดรู้ป

สวยๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึอย่างแน่นอน 
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แวะถา่ยรูปที ่สะพำนประวตัศิำสตรท์ำ่ปำย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทัพญีปุ่่ น เพือ่ใชส้ าเลยีงอาวธุ
และเสบยีงขา้มแม่น ้าปาย แต่เดมิท าจากไม ้แต่ว่าเกดิอุทกภัยใหญ่ท าใหส้ะพานเสยีหาย ทางการจงึท าเรือ่งของสะพาน

เหล็กนวรัฐจากเชยีงใหมม่าใชแ้ทน 
กอ่นมุง่หนา้กลบัสูส่นามบนิเชยีงใหม ่เพือ่ท าการเชค็อนิ โหลดสมัภาระ 

19.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ VZ109 

20.35 น.  เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจมริูล้มื 

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

อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว** กำรนัตเีดนิทำงต ัง้แต ่8 ทำ่นขึน้ไป** 

เร ิม่เดนิทำง กลบั รถ จ ำนวน เทีย่วบนิ รำคำตอ่ทำ่น/ไมม่รีำคำเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

( ศ )  20 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 14+1 VZ100/VZ109 7,999 1,500 

( ส )  28 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ100/VZ109 7,999 1,500 

 ( ส ) 5 ธ.ค. 63 7 ธ.ค. 63 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ100/VZ109 9,799 1,500 

 ( ส ) 10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ100/VZ109 8,699 1,500 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 

อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของ
บรษัิทฯ 

 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทปิ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม) 

คา่ทปิมัคคเุทศก ์คนขบัรถ ตามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิตามระเบยีบธรรมเนยีมแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรณุำอำ่นรำยละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท ำกำรจองหำกทำ่นช ำระเงนิแลว้จะถอืวำ่ทำ่นยอมรบัในเงือ่นไข
ดงักลำ่วท ัง้หมดและไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์

กำรจองทวัร ์:กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงและช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 

กรณียกเลกิ :  
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำง 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง: หกัคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อำท ิคำ่มดัจ ำต ัว๋เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, 

คำ่วซีำ่ , คำ่โรงแรมทีพ่กั ,คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว,คำ่บรกิำร 
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั: ยดึเงนิคำ่ทวัร ์50% และ หกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำต ัว๋เครือ่งบนิ , รถ

ตู ้VIP, รถบสั, คำ่วซีำ่ , คำ่โรงแรมทีพ่กั ,  คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว, คำ่บรกิำร 
 ในกรณีช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมด

โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆท ัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบญัญตัธิุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
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กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกำล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยดุยำวตอ่เนือ่ง และไดม้กีำรแจง้ยกเลกิทวัร ์ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่
ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯ จะท ำกำรเลือ่น            กำร

เดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนำ้เพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมด กรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบตำม

จ ำนวนทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้(15 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษิทั
ตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่ง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้ 
 พำหนะ , รำคำ และ รำยกำรทอ่งเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 
ทำงเป็นส ำคญั 
 ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หำกเกดิควำมลำ่ชำ้จำก กำรประทว้ง,กำรนดัหยดุงำน,กำรกอ่จลำจล ซึง่อยูน่อกเหนอืควำม

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ(ซึง่ลกูคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อำจจะ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

 ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หำกผูเ้ดนิทำงประสบเหตสุภำวะฉุกเฉนิจำกโรคประจ ำตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจำกอบุตัเิหตใุนรำยกำร
ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร,ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้,เพรำะ
คำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่งทำงบรษิทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำจำ่ยขำด กอ่นเดนิทำงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำ
ขำด 

 ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจำกควำมประมำทของ
นกัทอ่งเทีย่วเอง 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง*** 
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