
 

 

 

 

 

Tour Code : TMLPT-BS001 
 

เมืองท่ีไมห่มนุตามกาลเวลา … 

ล าปางปลายทางฝัน 4วนั 2คืน 
บ่อน ้าพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมี้ยง 

วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานสุรณ-์นัง่รถมา้ชมเมือง-วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ || พัก รสีอรท์ จ.ล าปาง 2 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 ม.ีค. 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  ม.ีค. 2563 7,555.- 
03-06(วันจักร)ี เม.ย. 2563 7,555.- 
11-14,12-15 เม.ย. 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055.- 
23-26 เม.ย. ,30 เม.ย. -03 พ.ค. 2563 7,555.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พ.ค. 2563 7,555.- 
วันแรกของการเดนิทาง       

กรุงเทพฯ-ล าปาง 
20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดล าปาง โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารอาหารว่าง(1) 

ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศยับนรถ 

วันทีส่องของการเดนิทาง     
ล าปาง-บ่อน ้าพุรอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมีย้ง-วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 

เชา้ อรุณสวัสดิย์ามเชา้ทีจ่ังหวัดล าปาง บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
07.30 น. น าท่านอาบน ้าแร่แชน่ ้าตกที ่วนอุทยานแจซ้อ้น บ่อน ้ารอ้นแจซ้อ้นเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ีสภาพการเกดิ



 

 

 

 

 

ทางธรณีวทิยา มีกลิน่ก ามะถันอ่อนๆ จ านวน 9 บ่อ น ้าพุรอ้นมอีุณหภมูเิฉลีย่ 73 องศาเซลเซยีส การอาบ
น ้าแร่มทีัง้หอ้งอาบแช ่ส าหรับ 3-4 คน หอ้งรวมแบบตกัอาบและบ่อส าหรับแชอ่าบกลางแจง้ น ้าแร่ทีใ่ชต้่อ

ทอ่โดยตรงมาจากบ่อน ้าพุรอ้น มีอุณหภมูนิ ้าแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถใชแ้ชอ่าบได ้
ประโยชนข์องการอาบน ้าแร่คอื ชว่ยบ าบัดความเมื่อยลา้ของร่างกาย ชว่ยใหร้ะบบไหลเวียนของโลหติดี
ข ึน้ ช่วยรักษาโรคผวิหนังบางชนิดได ้เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการของโรค

เกีย่วกบักระดกู จากนัน้ชม น ้าตกแจซ้อ้น เป็นน ้าตกทีก่ าเนดิจากล าน ้าแม่มอญ มนี ้าไหลตลอดทัง้ปี มแีอ่ง
น ้ารองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชัน้ๆ มี 6 ชัน้ อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ 3 กโิลเมตร มี
ทางเดนิไปสะดวกและสามารถเดนิทางจากบ่อน ้าพุรอ้นไปถงึน ้าตกได ้

10.00 น. น าท่านสมัผัสวถิชีวีติคนพื้นถิน่บนที่สงู ณ บา้นป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง โดยบา้นป่าเหมี้ยง เป็น
หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตแิจซ้อ้นโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บา้นป่าเหมี้ยง 

ชมุชนบนเขาสูงโอบลอ้มดว้ยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สลบัซบัซอ้น สว่นใหญ่ประกอบอาชพีท าสวนเหมีย้ง แปรรูปเหมีย้งและหาของป่าวถิีชวีติของคนในชมุชน
ยังคงรูปแบบดัง้เดมิมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเลน่ตา่งๆ  

เดนิชมเสน้ทางศกึษาธรรมชาตจิุดชมววิที่ดอยลา้น เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ที่กวา้งไกลไดแ้ก่
ล าปาง, เชยีงใหม่และเชยีงราย และชมจุดชมววิดอยกิว่ฝ่ิน ซึง่เป็นจุดชมพระอาทติยข์ ึน้ทีส่วยที่สดุแห่ง

หนึง่ของจังหวัดล าปาง 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ลิม้รสเมนูทอ้งถิน่ย าใบเหมีย้ง ย าดอกเสีย้ว ไขป่่ามสมุนไพร ไสอ้ั่วเห็ดหอม 
15.30 น. น าทา่นชม วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ หรอืพระบาทปู่ ผาแดง หรอืทีช่าวบา้นเรียก "ดอย

ปู่ ยักษ์" ตามชือ่สถานทีต่ัง้ของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสงูตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดยีส์ขีาว
หลายองคบ์นยอดเขา ซึง่มลีกัษณะเป็นหนา้ผาสงู 

ค า่ บรกิารอาหารค า่(4) ทีร่า้นอาหาร 

19.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ 
ทีพ่ัก ณ บา้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
พพิธิภัณฑห์อปูมละคอน-น่ังรถมา้ชมเมือง-สถานีรถไฟนครล าปาง-วัดศรีรองเมอืง-บา้นเสานัก-สะพานรัษฎาภเิศก-วัด
เชยีงราย-พระเจดยีซ์าวหลงั-สสุานไตรลกัษณ์(หลวงพ่อเกษม) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. น าทา่นชมประวัตศิาสตรข์องนครล าปางที ่พพิธิภณัฑห์อปูมละคอน  

09.00 น. น าท่านสมัผัสประสบการณ์กับหนึง่เดยีวในประเทศไทยโดยการ น่ังรถมา้ชมเมือง ล าปางเป็นเมืองเดยีว

ของประเทศไทยที่ยังใชร้ถมา้เป็นยานพานะสัญจรไปมาในตัวเมือง โดยรถมา้จะพาท่านผ่านชมความ
สวยงามและคลาสสคิของสถานีรถไฟนครล าปางทีต่ัวอาคารมีรูปแบบการก่อสรา้งผสมผสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกบัสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นอาคาร 2 ชัน้ครึง่ตกึครึง่ไม ้ดา้นหนา้ของสถานีมี

หัวรถจักรไอน ้าอยู่ทีข่า้งหัวรถจักร และมนี ้าพุเป็นชา้งพ่นน ้าพุสวยงามอยู่ถัดจากหัวรถจักรออกไป จากนัน้
น าท่านชม วัดศรีรองเมอืง เป็นวัดพม่าทีส่รา้งข ึน้ในสมัยรัชกาลที ่5 โดยคหบดทีีร่ ่ารวยจากการท าไมส้มัย
ทีล่ าปางเป็นศูนยก์ลางการคา้ไมแ้ละการท าป่าไม ้สถาปัตยกรรมทีส่ าคัญไดเ้ก่ วหิารไมซ้ ึง่มีหลังคาจั่ว

ซอ้นกันเป็นชัน้เล็กชัน้นอ้ย มยีอดแหลม 9 ยอด แบบศลิปะพม่า เพดานเป็นลายไมแ้กะสลัก และเสากลม
ใหญ่ จ าหลักลวดลายประดบัดว้ยกระจ าสฝีีมอืประณีตวจิติรสวยงาม จากนัน้ชม บา้นเสานัก เป็นชือ่ภาษา

ค าเมืองหมายถงึบา้นที่มีเสาจ านวนมาก สถาปัตยกรรมของบา้นผสมผสานทัง้แบบพม่าและพื้นเมือง
ลา้นนา โดยแบบระเบียงบา้นไดร้ับอทิธพิลสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนัน้ผ่านชม สะพานรัษฎาภเิศก 
สะพานรุ่นแรกนัน้เป็นสะพานไมส้รา้งในสมัยเจา้บุญวาทยว์งษ์มานติ เจา้ของนครล าปางองคส์ดุทา้ย เพื่อ

เชือ่มการปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเขา้ดว้ยกัน โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๔๓๖ ตรงกบัรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ่๕ นับเป็นสะพานทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศเลยทเีดยีว คอืยาวถงึ ๑๒๐ เมตร ชวนใหน้กึถงึความกวา้งอลังการของแม่น ้าวังสมัยก่อน อีกทัง้
เขา้ใจดว้่าชือ่รัษฎาภเิศกนี้มทีีม่าจากการสรา้งสะพานเพือ่นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นทีร่ะลกึในงานพระราชพธิี
รัชดาภเิษกรัชกาลที ่๕ ซึง่พระองคท์่านก็ไดพ้ระราชทานนาม “รัษฎาภเิศก” ใหก้ับสะพานแห่งนี้  จากนัน้

น าท่านชม วัดเชยีงราย  ชมศลิปะลา้นนาประยุกตก์บัศลิปะภาคกลาง บูรณะแลว้เสร็จเมื่อปี 2555 ภายใน
วหิารประดษิฐานพระประธาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นพระพุทธรูปทีง่ดงามทีส่ดุ

องคห์นึง่ของภาคเหนือ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(6) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. น าท่านนมัสการ พระเจดยีซ์าวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บรเิวณวัดร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ "ซาว" 

แปลว่า 'ยี่สบิ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค'์ วัดพระเจดยีซ์าวหลงั แปลว่า วัดทีม่เีจดยี ์20 องค ์พระอุโบสถ
หลังใหญ่ซึง่ประดษิฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยทีม่ีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทัง้
สามเป็นของโบราณ เขยีนลวดลายรดน ้าละเอียดสวยงาม เสาซุม้ประตูหนา้ต่างประดับลวดลายกระจกสี



 

 

 

 

 

เป็นลักษณะศลิปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไมช้ัน้เดียวดา้นหลังพระอุโบสถ ไดจ้ัดเป็น
พิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบา้นน ามาถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบา้นไดขุ้ดพบ

พระพุทธรูปทองค าบรสิทุธิห์นัก 100 บาทสองสลงึ มามอบใหแ้ก่ทางวัดซึง่พระพุทธรูปองคน์ี้ชือ่ว่า พระ
แสนแซท่องค า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศลิปะสมัยลา้นนา ราวพุทธศตวรรษที ่21 ขนาดหนา้ตกักวา้ง 
9 นิว้ครึง่ สงู 15 นิว้ เป็นพระพุทธรูปทองค าองคแ์รกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณวัตถแุห่งชาต ิ

15.00 น. น าท่านชมสถานปฏบิัตธิรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก ส านักสสุานไตรลักษณ์ สกัการะรูปปั้นหลวง
พ่อเกษมขนาดใหญ่ทีส่งัเกตเห็นไดจ้ากถนน ภายในบรเิวณมมีณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต ์
มีรูปปั้นหุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจอิาจารย ์ซึง่มีผูเ้คารพนับถอืเป็นจ านวนมาก น่ังขัดสมาธิ

ขนาดเทา่รูปจรงิ เพือ่ใหป้ระชาชนเคารพสกัการะ  
ค า่ บรกิารอาหารค า่(7) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก ณ บา้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
โรงงานเซรามคิธนบด-ีวัดพระธาตลุ าปางหลวง-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นไปชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึจากเมืองล าปางกันที่ โรงงานเซรามคิธนบด ี โรงงานเซรามคิแห่งแรกของ

จังหวัดล าปางทีผ่ลติชามตราไก่สง่ขายไปทั่วประเทศสรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีงใหก้ับจังหวัดล าปางจนถงึ
ปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดสีกุล ก่อตัง้โดย นายอี้(ซมิหยู) แซ่ฉนิ เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลติเซรามคิส าหรับ
ตลาดในประเทศดว้ยกรรมวธิกีารผลติแบบดัง้เดมิตัง้แต่การเตรียมวัตถุดบิจนถงึการเผาดว้ยเตามังกร(เตา

ฟืนโบราณ) มาจนถงึปัจจุบันนี้ 
10.00 น. น าทา่นเขา้สู ่วัดพระธาตลุ าปางหลวง ซึง่ถอืว่าเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีฉล(ูวัว) วัดทีเ่ก่าแกแ่ละสวยงาม

แห่งหนึ่งของล าปาง ใหท้่านสักการะองคพ์ระธาตุ เพื่อความเป็นสริมิงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ 

ภายในวหิาร ซึง่เป็นความมหัศจรรยข์องการมาเยอืน 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
ค า่ บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

27 กมุภาพันธ ์-01 ม.ีค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

05-08 ม.ีค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

12-15 ม.ีค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

19-22 ม.ีค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

26-29 ม.ีค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

03-06 เม.ย. 2563 (วันจักร)ี 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

11-14 เม.ย. 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 
12-15 เม.ย. 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

23-26 เม.ย. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

30 เม.ย. -03 พ.ค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

07-10 พ.ค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

14-17 พ.ค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

21-24 พ.ค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

28-31 พ.ค. 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  



 

 

 

 

 

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครื่องบนิ) 



 

 

 

 

 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


