
 

TBC-TH21เชียงใหม่ ดอยค ำ แม่ริม ล ำปำง 4D2N_BUS_JUL-DEC20 

 

 
วนัแรก   กรุงเทพฯ • เชยีงใหม ่        (-/-/เย็น Set Box) 
21.00 น. พรอ้มกนัทีป่ั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ีโดยมเีจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกทุ่กทำ่น 

22.00 น. ออกเดนิทำงจำกกรงุเทพฯ มุง่หนำ้สูจ่งัหวดัเชยีงใหมโ่ดยรถบสั V.I.P ปรับอากาศ*บรกิำรอำหำรกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกทำ่นมำไมต่รงเวลำนดัหมำย ทำ่นอำจจะตกทรปิ และจะไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ ท ัง้ส ิน้) 
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08.00 น. เดนิทำงถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ เมอืงทีอุ่ดมไปดว้ยวฒันธรรมลำ้นนำ ซึง่ถอืว่ำเชยีงใหม่น ัน้เป็นเมอืงหลวงของ

อำณำจกัรลำ้นนำ และยงัเป็นศนูยก์ลำงในกำรสกักำระหระธำตปุระจ ำปีเกดิอกีดว้ย 
 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

 เปลีย่นเป็นรถ 2 แถวแดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชยีงใหม่ น าท่านขึน้สกัการะ วดัพระธำตุดอยสุเทพรำช
วรวหิำร พระอารามหลวงทีส่ าคัญทีส่ดุหนึง่ของเชยีงใหม่ โดยพระธาตุดอยสเุทพนัน้สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัย

พญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แหง่อาณาจักรลา้นนา ราชวงศม์ังราย โดยสรา้งตามศลิปะแบบลา้นนา องคเ์จดยีเ์ป็นทรงเชยีง
แสน ฐานสงูยอ่มมุ ปิดดว้ยทองจังโก 2 ชัน้ ทางขึน้เป็นบนัไดนาคเจ็ดเศยีรกอ่ปนู ไดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ่โดยครูบาศรวีชิยั 

ผูเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวเหนอืในชว่งรัชกาลที ่5 เป็นพระธำตปุระจ ำปีผูท้ ีเ่กดิปีมะแม 

เดนิทางสู่ วดัเจดยีเ์จ็ดยอด วัดทีม่ีความส าคัญต่อพระพุทธศานาในดนิแดนสุวรรณภูมเิป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็น
สถานทีท่ีท่ าการสงัฆยานาพระไตรปิฎกเป็นครัง้แรกในภูมภิาค ซึง่เกดิขึน้ในสมัยพระเจา้ตโิลกราช ตัวเจดยีนั์น้มเีอกลักษณ์

คอืเป็นเจดยีท์ัง้หมด 7 ยอด ใน 1 เจดยี ์และมลีักษณะคลา้ยมหาเจดยีพ์ุทธคยา ประเทศอนิเดยี และยังมตีน้มหาโพธิท์ี่
ไดรั้บหน่อมาจากตน้พระศรมีหาโพธิท์ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรูอ้กีดว้ย เป็นพระธำตปุระจ ำปีผูท้ ีเ่กดิปีมะเส็ง 

 
กลำงวนั    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรในเมอืงเชยีงใหม ่

หท้ำ่นไดอ้สิระถำ่ยรูป ณ รำ้นไอศกรมี iberry ของ Standup comedy ชือ่ดังอย่าง โนส้ อดุม แตพ้านชิ อกีหนึง่แลนด์
มาร์กที่ตอ้งไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองเชยีงใหม่ ดว้ยการตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

ผสมผสานกันไอเดยีสุดแหวกแนวทีเ่จา้ของรา้นเป็นผูล้งรายละเอยีดเอง พรอ้มไอศกรีมและของ

หวานนานาชนดิทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืกอสิระรับประทานตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรำคำทวัร)์ 
จำกน ัน้พำทำ่นสู ่วดัสวนดอก หนึง่ในวัดส าคัญของเชยีงใหม่ เนื่องจากวา่เป็นสสุานหลวงของ

เจา้นายทางเหนือดว้ยสรา้งบนพื้นทีพ่ระราชอุทยานเดมิ ก่อนพระเจา้กอืนาจะทรงโปรดใหเ้ป็น
พระอารามหลวง เพื่อเป็นทีจ่ าพรรษาของพระมหาเถระสมุน ภายในวหิารหลวงประดษิฐานพระ

เจา้เกา้ตือ้ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ และพระพุทธปฏมิาค่าคงิ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ ์ว่ากันว่า
ขนาดเทา่พระเจา้กอืนา 

 เดนิทางสู ่วดัพระธำตุดอยค ำ วัดซึง่อยู่เคยีงคู่เมอืงเชยีงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัต ิถูก

สรา้งในสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 
ประดษิฐานพระเกศาธาตุขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ นอกจากพระธาตุแลว้ยังมหีลวงพ่อทันใจ  

ซึง่สรา้งขึน้ในรัชสมัย พญากอืนา 

 
 

  

 
 

 
เย็น      พเิศษ !!!! พำทำ่นดืม่ด ำไปกบัอำหำร และบรรยำกำศแบบฉบบัลำ้นนำ ดว้ยกำรรบัประทำน “ขนัโตก” ซึง่เป็นลกัษณะส ำหรบั

อำหำรภำคเหนอื มกัประกอบไปดว้ย แกงฮงัแล น ำ้พรกิหนุม่ ไก่ทอด และอกีมำกมำย นอกจำกน ัน้ระหว่ำงรบัประทำนยงัมี

กำรแสดงใหท้ำ่นไดต้ืน่ตำตืน่ใจ ถอืเป็นค ำคนืแหง่กำรตอ้นรบัทำ่นสูเ่มอืงเหนอือยำ่งสมบรูณ ์

       
ทีพ่กั  โรงแรมฮอลเิดย ์กำรเ์ดน เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

วนัทีส่อง เชยีงใหม ่• วดัพระธาตดุอยสเุทพ • วดัเจดยีเ์จ็ดยอด •รา้นไอศกรมี iberry • วดัสวนดอก • วดัพระธาตดุอยค า 
• รบัประทานขนัโตก พรอ้มชมการแสดง      (เชา้/กลางวนั/ ขนัโตก) 
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 พาท่านสู ่หว้ยตงึเฒำ่ อ าเภอแม่รมิ แตเ่ดมิเป็นเฉพาะโครงการในพระราชด าร ิ
ก่อนที่จะไดรั้บการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอ้งไม่พลาดใน

ปัจจบุนั ความน่ารักของทีน่ีค่งหนไีมพ่น้คงิคงิยักษ์ทีท่ าจาก ฟาง  อยู่ กลางทุ่ ง
เขยีวขจีโดยมีสะพานไม่ไผ่ทอดยาวตลอดทาง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ

อยา่งจัดเต็ม พาทา่นชมความงามของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด บนความสงูราว 
1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสือ่มโทรมจากการท าเกษตรเลือ่นลอย 

เป็นเขาหัวโลน้เตียน จนไดรั้บการฟ้ืนฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนว

พระราชด าร ิจนกลายเป็น หนึง่ในดอยใกลต้วัเมอืงเชยีงใหมท่ีม่คีวามสวยงามมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ พาทา่น แวะถา่ยรูปที ่มอ่นแจม่ Skywalk จดุชมววิไฮไลทท์ีต่อ้งไม่พลาด รวมไปถงึสะพานไมไ้ผ่ยาวกวา่ 

100 เมตร ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บบรรยากาศทกุอณู สดุอากาศกนัอยา่งเต็มปอด ใหท้่านไดน่ั้งชลิๆ ที่รา้น Jungle De 
Cafe รา้นกาแฟทีโ่ดดเด่นดว้ยทัง้รสชาต ิและววิสุดอลังการ โดยทีร่า้นมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะววิริมน ้าตกสุด

อลงัการทีอ่ยูก่ลางรา้น ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปพรอ้มลิม้รสเครือ่งดืม่กนัอยา่งชลิ ไมต่อ้งรบีเร่ง 

      
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรในเมอืงเชยีงใหม ่

 เดนิทำงสูต่วัเมอืงเชยีงใหมภ่ายในก าแพงเมอืง ศนูยก์ลางของจังหวดัทีม่คีวามทันสมัย เคลา้กับกลิน่อายวัฒนธรรมลา้นนา
ทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตัว พาทา่นสกัการะ พระพุทธสหีงิค ์ณ วดัพระสงิห ์พระอารามหลวงแห่งเดยีวทีอ่ยู่ในเขตก าแพง

เมอืง ตัวองคพ์ระประดษิฐานอยู่ในวหิารลายค า ซึง่มคีวามงามดว้ยศลิปากรรมแบบลา้นนาทีป่ราณีตบรรจง เป็นพระธำตุ
ประจ ำปีผูท้ ีเ่กดิปีมะโรง 

จากนัน้พาทา่นไปยังอกีหนึง่วัดทีม่คีวามส าคัญของเชยีงใหม่ที ่วดัเจดยีห์ลวง วัดเกา่แกข่องเชยีงใหม่ ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็น

ทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกต พระพุทธรูปองคส์ าคัญทีส่ดุของประเทศ นอกจากนัน้ยังม ีเสาอนิทขลิ ซึง่หรอืเสาหลักเมอืง 
เป็นดั่งศนูยร์วมใจของชาวเมอืงเดนิทางสูถ่นนคนเดนิทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในเมอืงเชยีงใหม่ที ่ถนนคนเดนิทำ่แพ ตัง้อยู่บรเิวณ

ประตูทาแพ ทางทศิตะวันออกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จ าหน่ายสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
พืน้เมอืง ของทานเลน่ ของทีร่ะลกึ และอกีมากมาย ถอืวา่เป็นอกี 1 เสน่หท์ีไ่มค่วรพลาด เมือ่มาเยอืนเชยีงใหม ่

(เนือ่งจำกถนนคนเดนิเปิดเฉพำะวนัอำทติย ์หำกโปรแกรมเดนิทำงไมต่รงกบัวนัอำทติย ์ขอพำทำ่นไปทีถ่นนคนเดนิววัลำย

แทนซึง่เปิดวดัเสำร ์หำกตรงกบัวนัธรรมดำขออนญุำตพำทำ่นเดนิเลน่ ณ หำ้งสรรพสนิคำ้เมญำ่แทน) 

เย็น      อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

       
ทีพ่กั   โรงแรมฮอลเิดย ์กำรเ์ดน เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

ออกเดนิทางสู ่จ.ล าปาง แวะ ตลำดทุง่เกวยีน แหลง่รวมสนิคา้ของฝากทีม่ทีัง้ของ
กนิ ของใชไ้มว่า่จะเป็นไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอกีมากมายใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ตามอัธยาศัยกอ่นเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะสักการะอกีหนึ่งพระธาตุ

ดงั ณ วดัพระธำตลุ ำปำงหลวง พระธาตทุีส่ าคญัทีส่ดุในจังหวัดล าปาง วัดตัง้อยู่บน
เนินสงู มกีารจัดวางผังวัดทีม่ีความสมบูรณ์แบบทีส่ดุแห่งหนึ่ง โดยจ าลองจักรวาล

ตามความเชือ่ทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นจุดส าคัญในประวัตศิาสนาทีห่นาน
ทพิยช์า้ง วรีบรุุษของส าปางไดส้งัหารทา้วมหายศ และปลดแอกล าปางใหเ้ป็นอสิระ 

ปัจจบุนัรอยกระสนุยังปรากฏอยูบ่นรัว้ทีล่อ้มองคพ์ระธาตไุว ้เป็นพระธำตปุระจ ำปีผูท้ ีเ่กดิปีฉลู 

กลำงวนั     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรเมอืงล ำปำง 
มุง่หนา้กลบัสูก่รุงเทพฯ ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ี

21.00 น.  เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจมริูล้มื 

วนัทีส่าม มอ่นแจม่ Sky Walk • รา้น Jungle De Café • หว้ยตงึเฒา่ •วดัพระสงิห ์• วดัเจดยีห์ลวง • ถนนคนเดนิประตทูา่แพ 
        (เชา้/กลางวนั/ - ) 

 

วนัทีส่ ี ่ เชยีงใหม ่• ตลาดทุง่เกวยีน • พระธาตลุ าปางหลวง • กรงุเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/ - ) 
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อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง รถ จ ำนวน เวลำเดนิทำง รำคำตอ่ทำ่น/ไมม่รีำคำเด็ก 

( ศ ) 31 ก.ค. 63 03 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ ) 07 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( พ ) 12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,599 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 17 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ ) 21 ส.ค. 63 24 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ ) 28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

 ( ศ )  04 ก.ย. 63 7 ก.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ )  11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ )  18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ )  25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,299 

( ศ )  02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,499 

( ศ )  09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,499 

( ส ) 10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,499 

( ศ ) 16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,499 

( ศ ) 23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,799 

(พฤ ) 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,999 

( ศ ) 06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,699 

( ศ ) 13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,699 

( ศ ) 20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,699 

( ศ ) 27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,699 

( ศ ) 04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,799 

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,799 

( ศ ) 18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,799 

( ศ ) 25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63 บสั 50 ทีน่ ัง่ 30+1 22.00 น.-21.00น. 4,999 

**พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 2,000บำท กำรนัตเีดนิทำงต ัง้แต ่25 ทำ่นขึน้ไป** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรณุำอำ่นรำยละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท ำกำรจองหำกทำ่นช ำระเงนิแลว้จะถอืวำ่ทำ่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลำ่ว

ท ัง้หมดและไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณ ี

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์

กำรจองทวัร ์:กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงและช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 
กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง30 วนั กอ่นการเดนิทาง: หักคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิา่มัดจ ารถบัสปรับอากาศ,รถตู ้

VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่อาหาร, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรือเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ยึดเงนิค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริง อาทคิ่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพั่ก, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 
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หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมกีารส ารองที่

น่ังแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   
 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบญัญตัธิุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกำล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยำวตอ่เนือ่ง และไดม้กีำรแจง้ยกเลกิทวัร ์ทำงบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิเ์ก็บคำ่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง*** 

 


