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ราคาเริม่ตน้ 3,999 บาท เดนิทางชว่งวนัหยุด กมุภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 

พกัเชยีงใหม ่2 คนื  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่ 
 

2  เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี- กาดหนา้ม.
เชยีงใหม ่                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) – แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วัดบา้น
เดน่) – สวนสนแมแ่ตง – วดัถ า้เชยีงดาว – เมอืงเชยีงใหม ่       อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง – กรุงเทพฯ 
                                                                                           อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 
 



                             
 
 
 
 

  
 

วนัแรก         จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่

 
 

18.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงใหม่ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ9-10ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี–  

                   กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                           เชา้/เทีย่ง /-- 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

จากนัน้เดนิทางสู่รา้นโกเหน่ง รา้นนี้โดง่ดังมากในหมู่นักท่องเที่ยว นิยมมา

ทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้งไดโนเสาร ์

นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก ๋รสชาตกิ็ด ีกรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลมกลอ่มนัน้ 

ยังมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้่ามารา้นนี้ไดทุ้กอย่างไม่ว่าจะอิม่

เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม  

  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมนู โจ๊ก น ้าเตา้หู ้ปลาท่องโก ๋ท่านละ 1 ชดุ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแหง่ใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดู

โอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒ่า ไฮไลทข์องที่นี่อยู่ที ่หุน่ฟางคงิคองยักษ์ 

และผองเพืน่ดม์ารค์เด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยัง

กระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่ง

นาสเีขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอนิกันได ้

จากนัน้น าท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ลา้นนาแท ้ๆ  สิง่ที่ส าคัญของวัดนี้คือ 
ศาลาจัตุรมุขซึง่พบเพียงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยู่กลาง

อทุยานหลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย วัดแห่งนี้นิยมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรเีวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละคร
หลายเรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และลา่สดุอย่างละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญ่า อรุัสยา และ 
เจมส ์มาร ์เป็นนักแสดง  

 
 

 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กุมภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

10-13 เมษายน 64 3,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญมากอกีแห่งหนึง่ของเมืองเชยีงใหม่ โดยเป็นที่

ประดษิฐานพระสงิหห์รอืพระพทุธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนโบราณ ปางมารวชัิย ขัดสมาธิ

เพชร หล่อดว้ยส าริดหุม้ทอง สรา้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และเป็นที่รูจ้ักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" 

นอกจากสักการะพระสงิห์แลว้ ภายในวัดพระสงิห์วรวหิารยังมีสิง่ที่น่าชม เช่น วหิารลายค าอันเป็นที่

ประดษิฐาน พระพุทธสหิงิค ์ภายในมจีติรกรรมฝาผนังเรื่องสพุรรณหงสแ์ละสังขท์องซึง่พบเพียงทีน่ี่แห่ง

เดยีว นอกจากนี้ยังมพีระอโุบสถทีต่กแตง่แบบศลิปะลา้นนา หอไตรประดับดว้ยรูปปนูปั้นเทวดา และเจดยี์

ทรงกลมแบบลา้นนาตามความเชือ่พระธาตเุจดยีนั์น้ วัดพระสงิหถ์ือเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปี

มะโรง (งูใหญ่) หากไดม้านมัสการอย่างนอ้ยสักครัง้หนึง่แลว้ จะเป็นมงคลสงูสุด ท าใหอ้ายุมั่นขวัญยนื มี

ความเจรญิรุ่งเรอืงตลอดไป จากนัน้เดนิทางสู่ วดัโลกโมฬ ีวัดเก่าแก่สไตลล์า้นนาที่สวยงามทรงคณุค่า 

อายุกว่าหา้รอ้ยปี สรา้งในสมัยอาณาจักรลา้นนา ภายในวัดมีพระวหิารไมท้ี่วจิติรบรรจง ดว้ยลวดลาย

แกะสลักแบบโบราณ โดดเดน่ดว้ยประตทูางเขา้วัดขนาดใหญ่กอ่ดว้ยอฐิมลีักษณะโคง้มน มชีอ่งประตตูรง

กับพระวหิารไมเ้ป็นมุมที่สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดยังมอีงคพ์ระเจดยีโ์บราณขนาดใหญ่ สิง่ศักดิส์ทิธิ์

ทีป่ระดษิฐานอยู่ภายในบรเิวณวัดหลายจุด ใหก้ราบไหวเ้พื่อความเป็นสริมิงคล ใหท่้าน ช่วงเย็นน าทา่น

เดนิทางไป กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นจากรา้นอรอ่ยตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสาม         แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) – แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วัดบา้นเดน่) 

                   – สวนสนแมแ่ตง – วดัถ า้เชยีงดาว – เมอืงเชยีงใหม ่               เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอแมแ่ตง เมอืงแหง่มนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแม่น ้า มแีม่น ้าทีส่ าคัญ 3 สาย ไหลมา

บรรจบกันทีโ่ครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษาแม่แตง หรอืทีช่าวแม่แตงเรยีกว่าชลประทานไดแ้ก ่แม่น ้าแม่งัด 

แม่น ้าแตง และแม่น ้าปิง น าท่านเดนิทางไป Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ 

หาดทรายเทยีมแหง่แรกในภาคเหนือ ดว้ยพืน้ที ่39 ไร่ กวา้งขวางมาก เป็นพืน้ทีโ่ลง่โปร่งสบาย ไม่แออัด 

ที่ครบครันไปดว้ยจุดถ่ายรูปสวยๆ สวนดอกไมส้วยๆและกจิกรรมมากมาย จุดไฮไลทจ์ะมหีลายจุดเด่นๆ

เชน่ ชายหาดสุดปังยิง่ใหญ่อลังการมากเหมือนเชยีงใหม่มทีะเลแลว้  บนัไดสวรรค ์มคีวามสูง 5 เมตร 



                             
 
 
 
 

สามารถมองเห็นววิ ปางเปา บีช ไดอ้ย่างสวยงาม คันนา สะพานแขวน กระต๊อบเล็กๆ ฉากถ่ายรูปได ้

สวยงาม อสิระใหท่้านเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ทางสถานที่ไม่มีค่าเขา้ชม แต่มีค่าใชจ้่ายแค่บางจุด (ค่า

บ ารุงชายหาด/คา่เขา้สวนดอกไม/้คา่ขับATV) กรณีตอ้งการใชบ้รกิารช าระเพิม่หนา้งาน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสูแ่ลนดม์ารก์ใหมล่่าสุดของแมแ่ตง แดนเทวดา ใหท่้านไดต้ืน่ตาไปกับหนา้ผาน ้าตก

จ าลองที่สามารถเดนิขึน้ไปไดแ้ละมีช่องกลางน ้าตกสามารถถ่ายภาพไดส้วยงามที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 

โซนหลักๆ คอืรา้นกาแฟ,สวนดอกไมห้นา้น ้าตก,สวนญีปุ่่ น ทีอ่ยู่หลังน ้าตก 

และจ าลองตลาดเกา่ของแม่แตง มสีนิคา้โอทอปจัดจ าหน่าย พรอ้มยังมขีองฝากขึน้ชือ่ดว้ย เป็นเคก้อร่อย 

เคก้สวรรคข์องฝากจากแดนเทวดา ใหนั้กท่องเทีย่วซือ้ฝากคนทางบา้นได ้อสิระใหท่้านไดถ่้ายภาพตาม

อัธยาศัย (คา่ทัวรร์วมคา่เขา้แลว้ท่านละ50บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านสู่ วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทัิศน์ที่สวยงาม มี

ความวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้

สะหร ีหลากหลายขนาด อกีทัง้ที่ตัง้ของวัดยังอยู่ในเขตเมอืงเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบา้นก็

เลยเรยีกชือ่วัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสโีล เจา้อาวาส

ไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏิไมสั้กทอง โดยท่าน

ตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัดเพื่อการขัดเกลา

จติใจ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รู

บาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทา จึงไดร้ับความเลื่อมใสศรัทธา จากผูค้นท่ัวไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุน

สรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไม่นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 
 

 

 น าท่านแวะ สวนสนแมแ่ตง หรอืสวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ สวนสนธรรมชาตทิีป่ลกูไมส้นคารเิบยี

ที่ปลูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆถูกใจวัยรุ่นสายฮิปสเตอร์แน่นอน 

จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอเชยีงดาว น าท่านไปวดัถ า้เชยีงดาว ตัง้อยู่เชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาว

สถานธรรมอันเงยีบสงบ หนา้ถ ้าเป็นสระน ้า (หรือที่ชาวบา้นเรียกว่าสระมรกต) น ้าในถ ้าและบนภูเขาไหล

มารวมกันจนเกดิเป็นสระน ้าใส ท าใหม้องเห็นสิง่ทีอ่ยู่ในน ้าไดชั้ดเจน ปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายกันเต็ม    

ถ ้าเชยีงดาวไม่มหีลักฐานที่แน่ชัดว่าถูกคน้พบในสมัยใด แต่ถ ้าเชยีงดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถาน

ศักดิส์ทิธิท์ี่ไดร้ับความเคารพจากชาวเชยีงใหม่อกีแหง่หนึง่ โดยมตี านานเลา่ขานกันว่าในอดตี เจา้หลวง

ค าแดง บุตรชายของเจา้นครพะเยาไดเ้คยเสด็จมายังบรเิวณนี้และไดพ้บรักกับหญงิสาวคนหนึ่ง เธอเล่า

ว่าเธอถูกสาปใหอ้ยู่แตใ่นถ ้านี้ ถา้หากออกไปจะกลายร่างเป็นกวางดาว เจา้หลวงค าแดงจงึตกลงใจอยู่ที่

ถ ้านี้และค าว่าเชยีงดาวของถ ้า ก็เชือ่กันว่ามาจากกวางดาวนี้เองซึง่จากความศักดิส์ทิธิน์ี้เอง ท าใหใ้นสมัย

หนึ่งถ ้าเชียงดาวไดเ้คยเป็นสถานปฏิบัตธิรรมของคณะสงฆ์ ก่อนจะมีการสรา้งวัดเชยีงดาวขึน้ใกล ้ๆ ถ ้า

เชยีงดาว และมีการบูรณะต่อเตมิขึน้มาเรื่อยจนกลายเป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาท าบุญดว้ยศรัทธาใน

ปัจจุบัน สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่        รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

                                                                                                                                  เชา้/เทีย่ง /-- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

 น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท่้านซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมูทอด ไสอ้ั่ว 
น ้าพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ข ึน้ชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว จากนั้นเดนิทางสู่กาดทุ่ง
เกวยีนหรอืตลาดทุ่งเกวยีน ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ 

อสิระใหเ้ลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานที่
ศักดิส์ทิธิอ์กี 1 ที่ไดแ้ก่ พระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัด

ล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท่้านสักการะ ขอพร และชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตุ
และพระวหิารในดา้นมุมกลบั  

 

 



                             
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 
 น าท่านเดนิทางถงึกรุงเทพฯประมาณโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             
 
 
 
 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่
บริษัทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


