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“เช็คอนิเมอืงเชยีงใหม ่สุดชลิลแ์มแ่ตง มนตเ์สน่หเ์ชยีงดาว” 

ราคาเร ิม่ตน้ 3,999 บาท  

เดนิทางวนัหยุด กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 

พกัเชยีงใหม ่2 คนื เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
 

วนัแรก         จดุนดัพบป๊ัม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ เวลา18.00น. - ออกเดนิทางสู่เชยีงใหม่ 
18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ป๊ัม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน มี

การพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เชค็อณุหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท์่านละ1ชดุ สมควร
แกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ9-10ช ัว่โมง) อสิระใหทุ้กท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  เชยีงใหม่ - รา้นโกเหน่ง – หว้ยตงึเฒ่า – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี–กาดหนา้ม.เชยีงใหม่                                                                           
 เชา้/เทีย่ง /-- 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม่ แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้่านไดท้ าธุระส่วนตวั จากน้ันเดนิทางสูร่า้นโกเหน่ง รา้นนีโ้ด่งดงัมากในหมู่
นักท่องเทีย่ว นิยมมาทาน มาถา่ยรปูกนั นอกจากปาท่องโกร๋ปูรา่งสะดดุตา เชน่ นอ้งไดโนเสาร ์นอ้งกบ ถ่ายรปูก็เก ๋รสชาตกิ็ด ีกรอบ
อรอ่ย และน ้าเตา้หู ้อรอ่ยกลมกล่อมน้ัน ยงัมเีมนู  ขา้ว โจก๊ ไข่ลวก อกีดว้ย เรยีกไดว้่ามารา้นนีไ้ดทุ้กอย่างไม่ว่าจะอิม่เบาๆหรอือิม่แบบ
จดัเต็ม  

  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมนู โจก๊ น ้าเตา้หู ้ปลาท่องโก ๋ท่านละ 1 ชดุ 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่จดุเชค็อนิแห่งใหม่ไปสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒ่า ไฮไลทข์องทีน่ี่อยู่ที ่

หุ่นฟางคงิคองยกัษ ์และผองเพืน่ดม์ารค์เด็ดๆ อย่างสะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยงักระทอ่มปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 
เมตร รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ท่านสามารถถา่ยรปูเชค็อนิกนัได ้
จากน้ันน าท่านสู ่วดัตน้เกวน๋ (วดัอนิทราวาส) วดัเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ  สิง่ทีส่ าคญัของวดันีค้อื ศาลาจตัรุมขุซึง่พบเพยีงหลงั
เดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยู่กลางอทุยานหลวงราชพฤกษอ์กีดว้ย วดัแห่งนีนิ้ยมใชเ้ป็นทีถ่่ายพ
รเีวดดิง้ และถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเร ือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และล่าสดุอย่างละครเร ือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ 
อรุสัยา และ เจมส ์มาร ์เป็นนักแสดง  
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เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวดัส าคญัมากอกีแห่งหน่ึงของเมอืงเชยีงใหม่ โดยเป็นทีป่ระดษิฐานพระสงิหห์รอืพระ

พุทธสหิงิค ์ซ ึง่เป็นพระพุทธรปูศลิปะเชยีงแสนโบราณ ปางมารวชิยั ขดัสมาธเิพชร หล่อดว้ยส ารดิหุม้ทอง สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 700 และ
เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ "เชยีงแสนสงิหห์น่ึง" นอกจากสกัการะพระสงิหแ์ลว้ ภายในวดัพระสงิหว์รวหิารยงัมสีิง่ทีน่่าชม เชน่ วหิารลายค าอนั
เป็นทีป่ระดษิฐาน พระพุทธสหิงิค ์ภายในมจีติรกรรมฝาผนังเร ือ่งสพุรรณหงสแ์ละ
สงัขท์องซึง่พบเพยีงทีน่ี่แห่งเดยีว นอกจากนีย้งัมพีระอโุบสถทีต่กแต่งแบบศลิปะ
ลา้นนา หอไตรประดบัดว้ยรปูปูนป้ันเทวดา และเจดยีท์รงกลมแบบลา้นนาตามความ
เชือ่พระธาตเุจดยีน้ั์น วดัพระสงิหถ์อืเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีมะโรง (งู
ใหญ่) หากไดม้านมสัการอย่างนอ้ยสกัคร ัง้หน่ึงแลว้ จะเป็นมงคลสงูสดุ ท าใหอ้ายุ
มั่นขวญัยนื มคีวามเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป จากน้ันเดนิทางสู่ วดัโลกโมฬ ีวดั
เกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุค่า อายุกว่าหา้รอ้ยปี สรา้งในสมยัอาณาจกัร
ลา้นนา ภายในวดัมพีระวหิารไมท้ีว่จิติรบรรจง ดว้ยลวดลายแกะสลกัแบบโบราณ 
โดดเด่นดว้ยประตทูางเขา้วดัขนาดใหญ่กอ่ดว้ยอฐิมลีกัษณะโคง้มน มชีอ่งประตตูรง
กบัพระวหิารไมเ้ป็นมุมทีส่วยงามมาก ภายในบรเิวณวดัยงัมอีงคพ์ระเจดยีโ์บราณ
ขนาดใหญ่ สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีป่ระดษิฐานอยู่ภายในบรเิวณวดัหลายจดุ ใหก้ราบไหว ้
เพือ่ความเป็นสริมิงคล ใหท้่าน ชว่งเย็นน าท่านเดนิทางไป กาดหน้าม.เชยีงใหม่ อสิระทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัสาม     แมแ่ตง -Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) – แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วดับา้นเด่น)– สวนสนแม่แตง – 
วดัถ า้เชยีงดาว – เมอืงเชยีงใหม่                เชา้/เทีย่ง /เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอแม่แตง เมอืงแห่งมนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแม่น ้า มแีม่น ้าทีส่ าคญั 3 สาย ไหลมาบรรจบกนัทีโ่ครงการส่งน ้าและ

บ ารงุรกัษาแม่แตง หรอืทีช่าวแม่แตงเรยีกว่าชลประทานไดแ้ก ่แม่น า้แม่งดั แม่น ้าแตง และแม่น า้ปิง น าท่านเดนิทางไป Pang Pao 
Beach (ปางเปา บชี) สถานทีเ่ทีย่วเปิดใหม่ หาดทรายเทยีมแห่งแรกในภาคเหนือ ดว้ยพืน้ที ่39 ไร ่กวา้งขวางมาก เป็นพืน้ทีโ่ล่งโปรง่
สบาย ไม่แออดั ทีค่รบครนัไปดว้ยจดุถ่ายรปูสวยๆ สวนดอกไมส้วยๆและกจิกรรมมากมาย จดุไฮไลทจ์ะมหีลายจดุเด่นๆเชน่ ชายหาด
สดุปังยิง่ใหญ่อลงัการมากเหมอืนเชยีงใหม่มทีะเลแลว้  บนัไดสวรรค ์มคีวามสงู 5 เมตร สามารถมองเห็นววิ ปางเปา บชี ไดอ้ย่าง
สวยงาม คนันา สะพานแขวน กระตอ๊บเล็กๆ ฉากถ่ายรปูไดส้วยงาม อสิระใหท้่านเทีย่วชมตามอธัยาศยั (ทางสถานทีไ่ม่มค่ีาเขา้ชม แต่มี
ค่าใชจ้า่ยแค่บางจดุ (ค่าบ ารงุชายหาด/ค่าเขา้สวนดอกไม/้ค่าขบัATV) กรณีตอ้งการใชบ้รกิารช าระเพิม่หนา้งาน) 

 จากน้ันเดนิทางสูแ่ลนดม์ารก์ใหม่ล่าสุดของแมแ่ตง แดนเทวดา ใหท้่านไดต้ืน่ตาไปกบัหนา้ผาน า้ตกจ าลองทีส่ามารถเดนิขึน้ไป
ไดแ้ละมชีอ่งกลางน ้าตกสามารถถ่ายภาพไดส้วยงามทีน่ี่จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลกัๆ คอืรา้นกาแฟ,สวนดอกไมห้นา้น ้าตก,สวนญีปุ่่น 
ทีอ่ยู่หลงัน ้าตกและจ าลองตลาดเกา่ของแมแ่ตง มสีนิคา้โอทอปจดัจ าหน่าย พรอ้มยงัมขีองฝากขึน้ชือ่ดว้ย เป็นเคก้อรอ่ย เคก้สวรรค ์
ของฝากจากแดนเทวดา ใหท้่านซือ้ฝากคนทางบา้นได ้อสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั (ค่าทวัรร์วมค่าเขา้แลว้ท่านละ50บาท) 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
บ่าย น าท่านสู ่วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยภมูทิศันท์ีส่วยงาม มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ย

ศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวดัเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีหลากหลายขนาด อกีทัง้ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืงเกา่
โบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นก็เลยเรยีกชือ่วดันีเ้ต็ม ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครบูาเทอืง นาถสโีล เจา้
อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึน้มาใหม่ ทัง้อโุบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทอง โดยท่านตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสน
สถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอบุายในการดงึคนเขา้วดัเพือ่การขดัเกลาจติใจ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า 
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รบูาเทอืงเป็นพระทีม่ปีฏปิทา จงึไดร้บัความเลือ่มใสศรทัธา จากผูค้นทัว่ไป รว่มถวาย
ปัจจยัสมทบทุนสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้กัในเวลาไม่นาน 
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 น าท่านแวะ สวนสนแม่แตง หรอืสวนผลติเมล็ดพนัธุไ์มส้นสองใบ สวนสนธรรมชาตทิีป่ลกูไมส้นคารเิบยีทีป่ลกูเรยีงกนัอย่างเป็น

ระเบยีบและสวยงามมากมมีุมถ่ายรปูสวยๆถกูใจวยัรุน่สายฮปิสเตอรแ์น่นอน จากน้ันเดนิทางสู ่อ าเภอเชยีงดาว น าทา่นไปวดัถ า้
เชยีงดาว ตัง้อยู่เชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาวสถานธรรมอนัเงยีบสงบ หนา้ถ า้เป็นสระน ้า (หรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่าสระมรกต) น ้าในถ า้
และบนภเูขาไหลมารวมกนัจนเกดิเป็นสระน ้าใส ท าใหม้องเห็นสิง่ทีอ่ยู่ในน ้าไดช้ดัเจน ปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายกนัเต็ม    ถ า้เชยีง
ดาวไม่มหีลกัฐานทีแ่น่ชดัว่าถกูคน้พบในสมยัใด แต่ถ า้เชยีงดาวกถ็อืว่าเป็นหน่ึงในโบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ีไ่ดร้บัความเคารพจากชาว
เชยีงใหม่อกีแห่งหน่ึง โดยมตี านานเล่าขานกนัวา่ในอดตี เจา้หลวงค าแดง บุตรชายของเจา้นครพะเยาไดเ้คยเสด็จมายงับรเิวณนีแ้ละได ้
พบรกักบัหญงิสาวคนหน่ึง เธอเล่าว่าเธอถกูสาปใหอ้ยู่แต่ในถ า้นี ้ถา้หากออกไปจะกลายรา่งเป็นกวางดาว เจา้หลวงค าแดงจงึตกลงใจ
อยู่ทีถ่ า้นีแ้ละค าวา่เชยีงดาวของถ า้ ก็เช ือ่กนัว่ามาจากกวางดาวนีเ้องซึง่จากความศกัดิส์ทิธินี์เ้อง ท าใหใ้นสมยัหน่ึงถ า้เชยีงดาวไดเ้คย
เป็นสถานปฏบิตัธิรรมของคณะสงฆ ์กอ่นจะมกีารสรา้งวดัเชยีงดาวขึน้ใกล ้ๆ ถ า้เชยีงดาว และมกีารบูรณะต่อเตมิขึน้มาเร ือ่ยจนกลายเป็น
วดัทีป่ระชาชนนิยมมาท าบุญดว้ยศรทัธาในปัจจบุนั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงเชยีงใหม่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 น าทา่นเขา้ทีพ่กัทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัสี ่        รา้นของฝาก – กาดทุ่งเกวยีน – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ    เชา้/เทีย่ง /--                                                                                                                         
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท้่านซือ้ของฝากกลบั

บา้นเชน่หมูทอด ไสอ้ ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู ของทีข่ึน้ช ือ่จะเป็นหมูทอด แหนมทอด 
และ ไสอ้ ัว่ จากน้ันเดนิทางสู่กาดทุ่งเกวยีนหรอืตลาดทุง่เกวยีน ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอ
หา้งฉัตร จงัหวดัล าปาง สดุยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ อสิระใหเ้ลอืกซือ้ตาม
อธัยาศยั หลงัจากน้ันเดนิทางต่อกลบัสู่กรงุเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
อกี 1 ทีไ่ดแ้ก ่พระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท้่านสกัการะ ขอพร และชม
มหศัจรรยเ์งาพระธาตุและพระวหิารในดา้นมุมกลบั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 หลงัทานอาหารกลางวนัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง) 
 น าท่านเดนิทางถงึกรงุเทพฯประมาณโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

*********************** 
หมายเหตุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ั่งเท่านัน้ โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 
เง่ือนไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน **กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่ไม่มรีาคาเดก็ พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีวเพิม่ ทีน่ั่ง 
11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 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 
30เม.ย-3พ.ค.  3,999 1,500 36 
1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36 



 

BTH-ITCMBS00 เชียงใหม่ แม่แตง เชียงดาว 4D2N BUS-FEB-MAY21 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ 
• ค่าบรกิารคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
• ค่าทีพ่กั 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบุ
พกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่
กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และ
เอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
• ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เง่ือนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 
• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัฯก ากบัเท่าน้ัน 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคา
ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


