3 วัน 2 คืน ปาย เชียงใหม่

บิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย สมายล์

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
เริ่มต้ น 11,900 รวมทุกอย่ าง.... รถตู้ VIP 8 ท่ าน
เชียงใหม่ – ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่ – ม่ อนแจ่ ม – ดอยอินทนนท์
ถนนคนเดินท่ าแพ – พระธาตุดอยสุ เทพ – พระธาตุดอยคา (เทพทันใจ) – เชียงใหม่
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :

11-13 ธ.ค./ 18-20 ธ.ค. 2563
15-17 ม.ค./ 22-24 ม.ค./ 12-14 ก.พ./ 19-21 ก.พ.
12-14 มี.ค./ 19-21 มี.ค./ 26-28 มี.ค. 2564
4-6 ธ.ค./ 25-27 ธ.ค. 2563/ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564

หมายเหตุ
ทัวร์ ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิ ร์ มกรุ๊ ปออกเดินทางและรับ
จานวนสู งสุ ด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่ าน

หากกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มราคาทัวร์ อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ในกรณี
1. ตั๋วเครื่ องบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน หรื อเปลีย่ นแปลงสายการบิน
ทั้งนีต้ ั๋วที่ออกสาหรับคณะเดินทาง จะเป็ นตั๋วเดีย่ วทั้งหมด (ราคาเปลีย่ นแปลงขึน้ ลง
ตามหน้ าเว็บไซต์ ของสายการบิน)
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรื อ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่
สามารถรองรับคณะได้
โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทุกท่ านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่ อนที่จะมีการเรียกเก็บ
ชาระมัดจา

3 วัน 2 คืน ปาย เชียงใหม่
วันทีห่ นึ่ง
06.00 น.

07.55 น.
09.15 น.

เชี ยงใหม่ – ปาย – บ้ านสั นติชล – สะพานประวัติศาสตร์ ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ
สนามบินสุ วรรณภูมิ สัมภาระน้ าหนัก 20 กก. สาหรับโหลด และ ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิ น 7 กก. (ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน)
ออกเดินทางสู่ เมืองเชียงใหม่โดย เที่ยวบิน WE102 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ นาท่านรับสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาย (ระยะทาง 129 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสุ ดโรแมนติกยอดฮิต
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆน่ารักที่ได้รับความนิ ยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเสน่ ห์
เฉพาะตัวของปายที่ดึงดู ดให้หลายคน ยอมฝ่ าด่านพิชิตเจ็ดร้ อยกว่าโค้งเพื่อมาสัมผัสสายหมอกและลม
หนาว ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาที่โอบล้อมเมืองเล็กๆแห่ งนี้ เอาไว้ นาท่านสู่ บา้ นสันติชล หมู่บา้ น
จีนยูนนาน ที่ได้ความรู ้สึกเหมือนไปเที่ยวเมืองจีน ด้านในจะมีบา้ นดินที่ต้ งั เรี ยงรายอยูใ่ นหุ บเขา เป็ นสไตล์
จีนยูนนานทั้งหมด ซึ่ งเป็ นร้านน้ าชา ร้านขายของทั้งของกินและของใช้ รวมไปถึงเครื่ องรางต่างๆ อีกด้วย
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ การไปลองโล้ชิงช้าไม้ อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาท่านแช่น้ าแร่ ร้อน ณ น้ าพุร้อนไทรงาม น้ าพุร้อนแห่งนี้เป็ นบ่อน้ าที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ น้ าใสสี เขียว
มรกตมี อุ ณ หภู มิ อุ่ น ๆ เหมาะแก่ ก ารนั่ง แช่ ผ่ อ นคลายเป็ นที่ สุ ด จากนั้ นน าท่ า นแวะถ่ า ยรู ปสะพาน
ประวัติศาสตร์ ปาย แลนด์มาร์ กที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวปาย นอกจากจะเป็ นจุดเดินเที่ยวสวยๆ แล้ว ตรงนี้
ก็เป็ นที่เที่ยวซึ่ งมีประวัติศาสตร์ สาคัญอยูด่ ว้ ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะจุดนี้ เป็ นจุดสาคัญที่ทาง
กองทัพญี่ปุ่นลาเลียงเสบียงอาหาร และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ ประเทศพม่าในขณะนั้น แต่ทุกวันนี้ ก็
เป็ นที่เที่ยวถ่ายรู ป ชมวิวแม่น้ าปายกันได้แบบเพลินๆ เป็ นอีกหนึ่ งเสน่ห์ของปายที่ตอ้ งไปสัมผัสให้ได้ ได้
เวลานาท่านสู่ สะพานบุญโขกูโ้ ส่ ซึ่ งใช้เชื่อมระหว่างหมู่บา้ นกับวัดห้วยคายคีรี คาว่า โข แปลว่า “สะพาน”
กูโ้ ส่ แปลว่า “กุศลหรื อบุญ” โขกูโ้ ส่ จึงหมายถึง “สะพานบุญ” สร้างขึ้นมาด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิ กชน

ชาวปาย เพื่อให้พระสงฆ์ที่พุทธอุทยานห้วยคายคีรี ใช้เดิ นลัดทุ่งนาออกมาบิณฑบาตได้ใกล้กว่าเส้นทาง
เดิม โดยไม่เหยียบย่าพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ขณะเดียวกันก็อานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยว
ข้ามไปทาบุญ ไหว้พระ พร้อมชมธรรมชาติสวยๆ ของป่ าเขาและนาข้าวระหว่างทางอีกด้วย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั ปาย วิลเลจ บูติค รีสอร์ ท แอนด์ ฟาร์ ม / Best Villa Resort Paii หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
หมายเหตุ : หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ อง

ปาย – ม่ อนแจ่ ม – ทางเดินลอยฟ้ าสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ – ประตูท่าแพ – วันนิมมาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของทุ่งดอกไม้ ร้ านขายของที่ระลึ ก ผักผลไม้เมือง
หนาวที่ชาวบ้านนามาขาย เมื่อใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถข้างล่างไม่อนุ ญาตให้นารถขึ้นไป จากนั้น
เดิ นขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึ งจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่ งมีการปรับภูมิทศั น์ใหม่ มีแปลงดอกไม้
เล็กๆ กระท่อมชมวิวซึ่ งเปลี่ ยนเป็ นลานชมวิว และร้ านอาหารเล็กๆของชาวบ้าน อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความสวยงามของดอยม่อนแจ่มได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ตั้งอยูอ่ าเภอแม่ริม เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวยอดฮิต
สาหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมีนิทรรศการเกี่ ยวกับพรรณไม้ไทย เรื อนกระจกขนาดใหญ่ ซึ่ งรวบรวม
พรรณไม้ใ นเขตป่ าดงดิ บ จากทัว่ ทุ ก ภู มิ ภ าคของทวี ป เอเชี ย มาจัด แสดง เสมื อนว่า ได้เข้า ไปอยู่ใ นป่ า
จริ งๆ นอกจากนี้ ยงั มีเรื อนพืชทะเลทราย พรรณไม้น้ า เฟิ ร์ น กล้วยไม้ไทย เป็ นต้น อีกสิ่ งที่ห้ามพลาดเมื่อ
ไปเที่ ยวสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิคือ Canopy Walkway หรื อทางเดิ นลอยฟ้ า ซึ่ งเป็ น
เส้นทางชมธรรมชาติเหนื อเรื อนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง
เชียงใหม่ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับประตูท่าแพ เป็ นประตูเมืองที่อยูท่ างด้านทิศตะวันออกของเมืองเชี ยงใหม่
ชั้นใน ซึ่ งก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ลอ้ มรอบด้วยคูเมือง บริ เวณประตูท่าแพจะเห็นแนวกาแพงเมืองเก่าซึ่ งสร้าง

ด้วยอิ ฐ มี ความสวยงาม และเป็ นเอกลักษณ์ และมี ลานกว้างซึ่ งใช้จดั งานเทศกาลต่างๆ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ วนั นิมมานเรี ยกได้วา่ เป็ นแลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ของเชี ยงใหม่ที่ตอ้ งรี บไปปั กหมุดเช็คอินก่อนใคร
เพื่อน ที่นี่เป็ นแหล่งรวมร้านค้า ศิลปะ วัฒนธรรม และความร่ วมสมัยบนถนนนิมมานเหมินทร์ ภายในมีท้ งั
ร้านอาหาร ร้านค้า ร้ านกาแฟ แกลลอรี่ แสดงผลงานศิลปะ ท่ามกลางบรรยากาศของสถาปั ตยกรรมสไตล์
ยุโรปที่ผสมผสานกับสไตล์ลา้ นนาได้อย่างลงตัว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั May flower Grande Hotel / The Nimman Hotel หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ าม

เชี ยงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – พระธาตุดอยสุ เทพ – พระธาตุดอยคา (เทพทันใจ) – กาดหลวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ เพื่อกราบสักการะ "พระมหาธาตุนภเมทนี ดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิ
สิ ริ" ถือเป็ นพระมหาธาตุเจดียค์ ู่ของในหลวงและพระราชิ นี สร้างถวายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535
โดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิ กรชาวไทย “พระมหาธาตุเจดี ยน์ ภเมทนี ดล” มีความหมายว่า พระสถู ป
เจดี ยบ์ รรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้ าจดดิ น ส่ วน “พระมหาธาตุเจดี ยน์ ภพลภูมิสิริ ” มีความหมายว่า
เป็ นก าลัง แห่ ง ฟ้ า เป็ นสิ ริแ ห่ ง ดิ น พระมหาธาตุ ท้ งั สององค์ ตั้ง ประดิ ษ ฐานอย่า งสง่ า งามเป็ นที่ เคารพ
สักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ วดั พระธาตุดอยสุ เทพ วัดคู่บา้ นคู่เมืองของชาวเชี ยงใหม่ที่ตอ้ งแวะไปสักการะให้ได้เมื่อ
มาเยือนเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพตั้งอยูบ่ นยอดดอยสุ เทพโดยเราจะได้นมัสการพระบรมสารี ริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้าเพื่อสิ ริมงคลแก่ชีวิต ด้วยการเดินขึ้นบันไดนาคไปสู่ ตวั วัดทั้งหมด 306 ขั้น แต่หากใคร
เดิ น ขึ้ น ไม่ ไหวก็มี บ ริ การรถรางไฟฟ้ าให้ด้วย จากนั้นน าท่า นเดิ น ทางสู่ วดั พระธาตุ ดอยค า เดิ มชื่ อ วัด
สุ วรรณบรรพต เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงด้านการขอพร บนบาน และเป็ นวัดที่สาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ อายุ
เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณดอยคา นาท่านสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่ งวัดพระธาตุดอยคา ซึ่ งสร้าง
ขึ้ นในรั ชสมัย พญากื อนา กษัตริ ยแ์ ห่ ง อาณาจักรล้า นนา ปั จจุ บนั มี ชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ องของความ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผูเ้ ดิ นทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสาเร็ จ เช่ นถู กหวยรางวัล
ใหญ่ การงานสาเร็ จ และได้เดิ นทางกลับมาถวายดอกมะลิ เพื่อแก้บน (ความเชื่ อส่ วนบุคคล) จากข่าวที่
ผูเ้ ขียนเคยอ่านมาบางคนแก้บนด้วยดอกมะลิ แสนพวงก็มีได้เวลานาท่านสู่ กาดหลวง หรื อ ตลาดวโรรส
ภายในตลาดจะเต็มไปด้วยร้านขายอาหารพื้นเมือง ตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อวั่ แคบหมู น้ าพริ กหนุ่ ม
ขนมจีนไปจนถึ งอาหารพื้นเมืองแบบที่คนท้องถิ่ นรับประทานเป็ นประจา นอกจากนี้ ยงั มีร้านขายเสื้ อผ้า
และร้านขายของฝากอิสระให้ท่านเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE 117 (ใช้เวลาบิน 1.10 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ (BON VOYAGE)

17.00 น.
19.35 น.
20.45 น.

3 วัน 2 คืน ปาย เชียงใหม่
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :

11-13 ธ.ค./ 18-20 ธ.ค. 2563
15-17 ม.ค./ 22-24 ม.ค./ 12-14 ก.พ./ 19-21 ก.พ.
12-14 มี.ค./ 19-21 มี.ค./ 26-28 มี.ค. 2564
4-6 ธ.ค./ 25-27 ธ.ค. 2563/ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564
อัตราค่าบริ การ

ธ.ค.63 – มี.ค.64 หยุดยาว / ปี ใหม่
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พัก 2 ท่านต่อ
11,900
13,900
ห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ราคาเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้ หญ่)

2,000
9,900
2,000

2,500
11,900
3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 19 สิ งหาคม 2563) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย สมายล์ (กระเป๋ าเดินทาง น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 บริ การคณะด้วยรถตู ้ เพื่อความคล่องตัว 8 ท่าน / คัน
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์

อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 5,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน,
วีซ่าและค่าดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 8 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุ บตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะ
คานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระ ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอ
คายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจาก
พนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
ได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ อง
ได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร”
(Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการ
บินจะไม่ รับผิดชอบ
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

3 วัน 2 คืน ปาย เชียงใหม่
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :
ลาดับที่

11-13 ธ.ค.63
22-24 ม.ค.64
12-14 มี.ค.64
4-6 ธ.ค.63

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

18-20 ธ.ค.63
12-14 ก.พ.64
19-21 มี.ค.64
25-27 ธ.ค.63
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

15-17 ม.ค.64
19-21 ก.พ.64
26-28 มี.ค.64
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และหน้ าบัตรประชาชน มาที่ Line : @expressholiday

