
 

 



 

 

วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม ่

 
20.00 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พรอ้มออกเดนิทางสูจั่งหวัดเชยีงใหม่ ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 
 

(กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทางมาไม่ทันเวลา 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อค านึงถึง
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั) 

 
21.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง เชยีงใหม ่– หมูบ่า้นแมก่ าปอง – น า้พรุอ้นสนัก าแพง – วนั นมิมาน (One Nimman) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ โจก๊+กาแฟ/ชา/โอวลัตนิ รอ้นหรอืเย็น ทา่นละ 1 แกว้ (1) 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นแม่ก าปอง ตัง้อยู่ หมู่ที ่3 ต าบลหว้ยแกว้ กิง่อ าเภอแม่ออน มพีื้นทีห่มู่บา้นทัง้หมดประมาณ 6.22 

ตารางกโิลเมตร ระยะทางหา่งจากตวัเมอืงเชยีงใหม ่50 กโิลเมตร ดว้ยสภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปเป็นทีด่อนและระดับความสงู
ถงึ 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหท้ีน่ี่มอีากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี เป็นอกีหมู่บา้นทีใ่หบ้รรยากาศสโลวไ์ลฟ์ (เปลีย่น

ใชร้ถรับสง่ทอ้งถิน่ น ้าพุรอ้นสนัก าแพง-แมก่ าปอง) 

 



 

 
แนะน าไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง (อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาสยั)  
- น ้าตกแมก่ าปอง 
- รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลงุปุ๊ ด & ป้าเป็ง 

- คาเฟ่ The Giant Café (คาเฟ่ตน้ไม)้ 

- โครงการหลวงตนีตก 
- ระเบยีงววิคาเฟ่ แมก่ าปอง 

- วดักนัธาพฤกษา (วดัแมก่ าปอง) 
 

 

 
 
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 
14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน า้พุรอ้นสนัก าแพง น ้าพุรอ้นแห่งนี้ไดม้ีชือ่เสยีงมาเนิ่นนาน เพราะ

บรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม และยังเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาพรรณ ทีบ่านสะพรัง้กลางภูเขา
ธรรมชาต ิพบกับความมหัศจรรยธ์รรมของชาต ิทีม่าจากความเปลีย่นแปลงจาก ใตพ้ื้นโลกที่

ก่อใหเ้กดิน ้ารอ้นทีม่อีุณหภูมถิงึ 100 องศาเซลเซยีส เป็นน ้าพุรอ้น 2 บ่อ ทีพุ่่งขึน้มาจากใต ้

พภิพพุ่งสงูเป็นสาย เพียงแคเ่ขา้ใกลบ้รเิวณท่านก็จะสัมผัสกับละอองของน ้าพุ ทีบ่อ่น ้าพุรอ้น
แหง้นียั้งมกีจิกรรมแชเ่ทา้ซึง่จะถูกแบง่ตามอณุหภูมติัง้แต่อุน่ๆไปจนถงึรอ้นมาก และกจิกรรมที่

มาแลว้จะตอ้งท าคอืการตม้ไข่ดว้ยบอ่น ้าพุรอ้นมทีัง้ไขไ่ก ่และไขน่กกระทา ราคาชะลอมละ 40 
บาทเทา่นัน้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหาร รา้นเครือ่งดืม่ อกีดว้ย 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักทอ่งเทีย่วรูจ้ักใน
ฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ย

อฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร่ เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแห่งใหม่ทีเ่ป็น
ทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวทา่นเองโดย

มมีัคคเุทศกแ์นะน าแกท่า่น (หมายเหต ุ: ส าหรับทา่นทีต่อ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงค์
กบัมัคคเุทศก)์  

 

 
เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัพระธาตดุอยค า – อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร – โป่งแยง ซปิไลน ์แอนด ์จงัเก ิล้ 

โคสเตอร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า 

ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปนูปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรียกว่า "วัดดอย

ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสกัการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหต ุ : ทีว่ัดไม่มจี าหน่ายดอก

มะล)ิ 
 



 

 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 

จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทนัใจขอใหส้ิง่ทีข่อส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 

..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (3)  
 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหม่เคารพ
ศรัทธา มาจนถงึปัจจบุนั โดยเรือ่งราวของครูบาศรวีชิยันัน้มคีวามผูกพันกับประวัตศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจาก

ทา่นเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้

หนึง่ และทีส่ าคญัครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสูว่ัดพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว้่าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามีโอกาสไดข้ึน้ไปชืน่ชมความงามของ

ธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทกุวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันวา่ เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชิัยก็เสมอืน
ไดก้ราบสกัการะพระบรมธาตเุลยทเีดยีว 

  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่ง
อาณาจกัรลา้นนา ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตอุงคใ์หญ่ ทีไ่ดท้รงเก็บไวส้กัการบชูาสว่นพระองค์

ถงึ 13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหต ุ: รวมคา่รถราง
ราคาขึน้/ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ชัว่โมง วัดแห่งนี้ถอืเป็นปชูนียสถานคู่

เมอืงเชยีงใหม ่ถา้หากใครทีม่าเยอืนเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ไมไ่ดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่

  
 

 



 

 
 

 
 

 
น าทา่นสู ่โป่งแยง ซปิไลนแ์อนดจ์งัเก ิล้โคสเตอร ์เริม่จากกจิกรรมซปิไลน์ ซึง่เป็นกจิกรรมโหนสลงิขา้มหุบเขา ส ารวจป่าอัน

อุดมสมบูรณ์ของเชยีงใหม่ ทีรั่บรองว่าหวาดเสยีวกระชากหัวใจส าหรับนักผจญภัยทีช่นืชอบความตืน่เตน้ทา้ทาย และอยาก

พสิจูน์ความกลา้ของตัวเอง พรอ้มสัมผัสความงามของววิม่อนล่อง (ม่อนคว ่าล่อง) เรื่องเล่าขานต านานลา้นนา และโครงการ
หลวงหนองหอยจากมมุสงู แบบสดุพเิศษกบัววิพาโนรามา 360 องศา นอกจากกจิกรรมซปิไลน์แลว้ เรายังมจีังเกิล้โคสเตอร ์จะ

เป็นลักษณะคลา้ยๆรถไฟเหาะ ทีผู่เ้ลน่จะน่ังอยู่บนรถแบบเปิด แลว้แล่นลงมาตามรางคดเคีย้ว ลงมาจากเขา และยังมกีจิกรรม
อืน่ๆอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมคีาเฟ่ชคิๆใหท้า่นไดน่ั้งจบิกาแฟ ชมววิ สดูอากาศธรรมชาต ิ(หมายเหต ุ : ไม่รวมคา่เครือ่งเลน่ 

และกจิกรรม)  
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (4) 

 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปประตทูา่แพ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– พระธาตลุ าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

 



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่า

ชคิๆที ่ถา่ยรูปประตทูา่แพ หรอืชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก และเป็น 1 
ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมอืงเพียงแห่งเดยีวทีม่บีานประต ู

(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนีใ้นกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 

น าทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพืน้เมอืงของเชยีงใหม่ มขีองฝาก

มากมาย อาท ิไสอ้ั่ว แคปหมู น ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม่ (หมาย
เหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรสแทน) 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6)  
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุล าปางหลวง วัดคู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ีส่มบูรณ์ทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู
เชน่กนั เดนิขึน้ไปตามบันไดนาคจนถงึประตซูุม้โคง้หรอืประตโูขง ทีส่ว่นบนมลีายปนูปั้นเป็นกรองวมิาน มนีาคและหงสต์ามชัน้

ตา่ง ๆ จนถงึยอดดูสวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็นวัดไมท้ีส่มบรูณ์ทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์กีหนึง่ส ิง่ทีค่นมาเยือ่นวัดแหง่นี้คอืการไดม้าชม “พระธาตุ

กลบัหัว” (หมายเหต ุ: การขึน้ชมพระธาตกุลบัหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเทา่นัน้)  
 

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ (ใชเ่วลาประมาณ 7-8 ชัว่โมง) 

 
21.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙) 

3,999 1,500 

22 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

3,999 1,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 

4,199 1,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

4,199 1,500 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

4,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

4,999 2,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

4,999 2,000 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
คอนเฟิรม์เดนิทางโดยรถบสัปรบัอาการ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั หากไมค่รบตามจ านวน 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นรถตู ้VIP คอนเฟิรม์เดนิทาง 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้(สงูสุดไมเ่กนิ 9 ทา่น) 
และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 500 บาท/ทา่น หรอืเลือ่นการเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ 14 วนักอ่นการเดนิทาง โดยประมาณ 



 

 



 

 ้  ้   ้  ้
  ้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 



 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


