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เชียงใหม่ แม่ก ำปอง ม่อนแจ่ม 4 วนั 2 คืน 
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ซุปตำร.์..ป๊ะกัน๋เนอ้ 

  ก ำหนดเดินทำง ธนัวำคม 2563-มีนำคม2564 
 

  

วนัที่ รำยละเอียดกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง เย็น 

1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – เชยีงใหม่ - - - 

2 เชยีงใหม-่แม่ก าปอง-น ้าพุรอ้นสนัก าแพง-กาดหน้ามอเชยีงใหม่ / - - 
3 ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว-วดัป่าดารา

ภริมย-์วดัพระธาตุดอยค า-วดัพระธาตุดอยสุเทพ 
/ / / 

4 ถ่ายรูปประตูท่าแพ-ตลาดวโรรส-พระธาตุล าปางหลวง-กรุงเทพฯ / / - 

วนัเดินทาง 
รำคำผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่ำนต่อหอ้ง 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว  

(จ่ำยเพิ่ม) 

 

 จ ำนวนที่นัง่ 

วนัที่ 10 – 13 ธนัวำคม 2563 

วนัรฐัธรรมนูญ และรฐับำลประกำศวนัหยุดพิเศษ 

10-13 ธ.ค. 2563 

5,588 1,500 9 

วนัที่ 17-20 ธนัวำคม 2563  4,988 1,500 9 

วนัที่ 24-27 ธนัวำคม 2563  5,188 1,500 9 

วนัที่ 30 ธนัวำคม 2563 – 02 มกรำคม2564 

วนัหยุดปีใหม ่

5,588 
1,500 

9 

 วนัที่ 31 ธนัวำคม2563 - 3มกรำคม 2564 

วนัหยุดปีใหม ่

5,588 
1,500 

9 

 วนัที่ 7-10 มกรำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 14 -17 มกรำคม 2564 5,188 1,500 9 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภำวดี (ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้) – จ.เชียงใหม่ 

 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)  ระหว่างทางให้ท่าน
พกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้ห้องน ้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง (8 ท่านขึ้นไป คอน
เฟิรม์ เดินทาง) 

วนัที่สอง   เชียงใหม่-แม่ก ำปอง-น ้ำพุรอ้นสนัก ำแพง-กำดหนำ้มอเชียงใหม่ 

 

เช้า น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชยีงใหม ่

วนัที่ 21-24 มกรำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 28-31 มกรำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 4-7 กมุภำพนัธ ์2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 11-14 กมุภำพนัธ ์2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 18-21 กมุภำพนัธ ์2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 25-28 กมุภำพนัธ ์2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 4-7 มีนำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 11-14 มีนำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 18-21 มีนำคม 2564 5,188 1,500 9 

วนัที่ 25-28 มีนำคม 2564 4,988 1,500 9 
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  บรกิารอาหารเชา้ โจก๊+กาแฟ/ชา/โอวลัติน(ร้อน/เยน็) 1แก้วต่อท่าน มือ้ท่ี 1 
ได้  เดนิทางไปกนัต่อสู่ บ้านแม่ก าปอง สมัผสัวถิี
ชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้าน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 
กลางหุบเขาที่ใครๆต่างก็มาเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ
กนั ดว้ยมนต์เสน่หแ์ละความเรยีบงา่ยของหมู่บา้นน้ี
ท าใหน้กัท่องเทีย่วต่างมาเยีย่มเยยีนไม่ขาดสาย ทีน่ี้
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มทีัง้ร้านอาหารเมือง 
ไข่ป่าม มนัเผา ส้มต า ไส้อัว่ให้เลือกทานกนัอย่าง
มากมาย อสิระให้ท่านเลอืกเดนิเล่น ถ่ายรูปได้ตาม
สบาย ตามอธัยาศยั 
แนะน าทีเ่ทีย่วไฮไลทท์ีห่มู่บา้นแม่ก าปอง(อสิระท่องเทีย่วและอาหารกลางวนั) 
➢ น ้าตกแม่ก าปอง 
➢ คาเฟ่ The Glant Café  
➢ รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลุงปุ๊ ด & ป้าเป็ง 
➢ โครงการหลวงตนีตก 
➢ ระเบยีงววิคาเฟ่ แม่ก าปอง 
➢ วดักนัธาพฤกษา(วดัแม่ก าปอง) 

เท่ียง    อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกในการท่องเทีย่ว  
บ่าย  น าท่านเดนิทางไป บ่อน ้าพรุ้อนสนัก าแพง 

ตัง้อยู่ในเขต ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น โอบล้อม
ธรรมชาติไปด้วยภูเขา และดอกไม้นานาชนิด
น ้ าพุ ร้อนที่พวยพุ่ งออกมาจากใต้ดินนั ้นมี
อุณหภูมสิูงถงึ 105 องศาเซลเซยีส มคีวามสูงถงึ 
15 เมตร ตามทางมธีารน ้าแร่ร้อนไกลตามทาง
ทัง้สองฝัง่เพื่อให้ นักท่องเทีย่วไดพ้กั หอ้ยขาแช่
น ้าแร่ และยงัมบี่อน ้ารอ้นส าหรบัใหน้ักท่องเทีย่ว
ทีเ่ดนิทางไดต้้มไข่ ซึ่งมกีารระดบัเวลาในการต้ม
บอกว่ากีน่าทถีงึจะได ้ไขใ่นแต่ละชนิด  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่กาดหน้ามอเชียงใหม่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง เป็นแหล่งรวมสนิคา้วยัรุ่น  ม ีทัง้รา้นหมกูระทะ อาหารญีปุ่่ น ขนมต่างๆ 
เครื่องดื่ม ร้านอาหารเยอะมากๆ กินเสร็จแล้วเดินย่อย หาซื้อเสื้อผ้า กางเกง เครื่องใช้ 
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เครื่องประดบั สนิคา้เยอะมาก อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั 

เยน็   อสิระอาหารเยน็ ณ กาดหน้ามอเชยีงใหม่  
ท่ีพกั โรงแรมธารนิ ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที่สำม   ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว-วดัป่ำดำรำภิรมย-์ 

 วดัพระธำตุดอยค ำ-วดัพระธำตุดอยสุเทพ-กำดหนำ้มอเชียงใหม่  

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี2 
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบรสิุทธิ ์
ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ สโลว์ไลฟ์กัน ที่ 
ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมววิลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดิน
เหนือเมฆทีจ่ะพาคุณเดนิล่องลอยไปตามสวนดอกไมช้ม
ววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอดเสน้ทาง
กว่า 100 เมตร หากใครที่อยากแต่งชุดแม้วสวยๆ 
อารมณ์คนในเมืองอยากหลงดอย ถ่ายรูปกันกับแก๊ง
เพื่อนๆ สามารถเช่าเพิ่มเติมได้  จากนั ้นพาท่านไป
ถ่ายรปูสวยๆกบั ทุ่งดอกไม้ไรด่อกลมหนาว ท่านจะได้
ชมความงดงามของ ทุ่งดอกเวอรบ์น่ีา ดอกไมส้ม่ีวง เป็น
ทุ่งดอกไมข้นาดใหญ่มาก ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากทัง้
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ 
เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว
ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถ
มองเห็นวิวม่อนแจ่มและภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดี
มากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอ
สมอส มจุีดชมววิและมุมถ่ายรปูใหเ้ลอืกหลายมุม  
(หมายเหตุ:การบานของดอกไมแ้ต่ละชนิดขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ บรษิทัฯไม่สามารถก าหนดได)้ 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัที่มี
ความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมคีวามสวยงาม
ติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมี
ความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วดัป่าดารา
ภิรมย์มีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ตัง้ของวดัอยู่ด้านหลงัที่ว่าการอ าเภอ
แม่ริม และติดกับพระต าหนักดาราภิรมย์ ภายในวัดมี
บรรยากาศร่มรื่น เงยีบสงบ 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี3 
บ่าย น าท่านเดินทางวดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มี

ความส าคญัมากที่สุดของจงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยู่บน
ดอยสุเทพ ใกลก้บัตวัเมอืงเชยีงใหม่ นักท่องเทีย่วที่มา
เชียงใหม่ครัง้แรกมกัจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อ
เป็นสริมิงคล ภายในวดัมเีจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูงย่อ
มุมระฆงัทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจงัโก 2 ชัน้ อายุ
มากกว่า 500 ปี  
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค าเป็นวดัที่มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่
กว่า 1,300 ปีสรา้งในสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งใน
ปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูป
ปูนปั้น เดมิชื่อวดัสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรยีกว่า “วดั
ดอยค า”เป็นวดัที่มชีื่อเสยีงด้านการขอพร บนบาน มอีงค์
หลวงพ่อทนัใจซึ่งสร้างขึ้นในสมยัพญากอืนา กษตัรยิ์แห่ง
อาณาจกัรล้านนา ปัจจุบนัมชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของ
ความศกัดิส์ทิธิ ์คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาตติ่างกม็าเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมื่อ
ได้สมหวงัแล้วจะน าดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะ
บุคคล) นอกจากนี้บนวดัพระธาตุดอยค ายงัมีจุดชมววิที่
สวยงาม ทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค ่าคนืเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุ
ดอยค าจะเหน็องคพ์ระธาตุเหลอืงอร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

เยน็   อสิระอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี4 
ท่ีพกั โรงแรมธารนิ ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัที่สี ่  ถ่ำยรูปประตูท่ำแพ-ตลำดวโรรส -วดัพระธำตุล ำปำงหลวง-กรุงเทพฯ 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี 5 
น าท่านเดนิทางปักหมุดพกิดัถ่ายรูปสวยๆกบั ประตูท่าแพ 
ซึ่งตรงนี้เองเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่
ใ นสมัย อดีต  เ ป็ นก า แพ ง เ มือ งที่ มีค ว ามส า คัญกับ
ประวตัิศาสตร์เมอืงเชียงใหม่เลยทีเดียว แน่นอนว่า มุมน่า
ถ่ายรูปก็คือก าแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐ  จะไปยืนถ่ายยังไง 
โพสตท์่าไหนกเ็ก๋ๆ  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชียงใหม่ ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ
จงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มปีระวตัอินัยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรอืคน
เชยีงใหม่เอง กจ็ะต้องมาจบัจ่ายหาซื้อขา้วของกนัยงักาดหลวงแห่งนี้  ตลาดแห่งนี้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ 
ที่นักท่องเที่ยวมกัจะมาหาซื้อของฝากกนัเสยีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสนิค้าอาหารพื้นเมอืงที่ขึ้นชื่อ
จ าพวกไสอ้ัว่ แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหมู ผลติภณัฑผ์กั ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี้ยงัมแีหล่งรวม
อาหารพืน้เมอืงราคาถูกอกีมากมาย อสิระใหท้่านซือ้ของฝากลบั  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก่  
พระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดั
คู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ ตามต านานกล่าวว่ามมีาตัง้แต่สมยัพระนางจามเทวี  ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่มากมาย และวดัพระธาตุล าปางหลวง
ยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” 
(พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืง
ของจังหวัดล าปาง เป็นพระพุทธรูปปาง
สมาธ ิศลิปะลา้นนาสลกัดว้ยหยกสเีขยีว ชม
เงาพระธาตุกลับหัว  และเ ป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกดิ ปีฉลู (ปีววั) ใครเกดิปีววัตอ้งไป
นมสัการสกัครัง้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 6 
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 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กโิลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7ชัว่โมง) 
เวลาโดยประมาณ  

22.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
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✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  
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- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 

 

 

 


