
 

 

Tour Code : TMPYOBS-002 
 

เวียนเทียนกลางน ้า...ประเพณีหน่ึงเดียวในโลก 
พะเยา-น่าน-แพร ่4วนั 2คืน 

 
เดนิทางโดยรถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จังหวดัพะเยา 1 คนื และ จังหวัดน่าน 1 คนื 

พะเยา  ตักบาตรขา้วเหนียว-ชมกวา๊นพะเยา-นมัสการพระเจา้ตนหลวงวดัศรโีคมค า-วัดอนาลโย-ร่วมพธิเีวยีนเทยีน
กลางน ้าประเพณีหนึง่เดยีวในโลกทีไ่มม่ใีครเหมอืนในบรรยากาศทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยแสงประทปี 

นา่น  นมัสการพระธาตแุชแ่หง้ พระธาตปุระจ าปีเกดิปีเถาะ-วัดภมูนิทร-์วัดชา้งค ้า-ชมจติรกรรมปนูป้ันทีส่วยงามของวัด
ศรพีันตน้-ชมจติรกรรมไทลือ้อันงดงามภายในวหิารวัดหนองบัว 
แพร ่ นมสัการวัดพระธาตชุอ่แฮ พระอารามหลวงพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

07-10 กมุภาพันธ ์2563  (วนัมาฆบชูา)  6,900.- 
05-08 พฤษภาคม 2563 (วนัวสิาขบชูา) 6,900.- 
04-07 กรกฎาคม 2563  (วนัอาฬาหบชูา) 6,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-พะเยา 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดพะเยา โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง   
บรกิารอาหารวา่ง(1) บนรถจากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอสิระ 

วันทีส่องของการเดนิทาง 

พะเยา-ตักบาตรขา้วเหนียว-วัดอนาลโย-วัดศรโีคมค า-พระธาตจุอมทอง-พ่อขนุง าเมอืง-ร่วมพธิเีวยีนเทยีนกลางน ้า 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวดัพะเยา น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ท าธรุะสว่นตวั  
06.30 น. น าทา่นร่วมกับพุทธศาสนกิชนชาวพะเยา รวมทัง้พระภกิษุสงฆ ์ท าบญุ ตักบาตรขา้วเหนียว ถวายเป็นพุทธ

บชูา วันวสิาขบูชา ซึง่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทีพุ่ทธศาสนกิชนชาวพะเยายดึถอืปฏบิัตกิันมา *กรุณา



 

 

เตรยีมอาหารแหง้เพือ่ไปร่วมใสบ่าตร 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหาร 
09.00 น. น าท่านขึน้สู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมทีแ่ปลก

ตา สกัการะวหิารพระเจา้ทันใจ และชม พุทธคยาเจดยีจ์ าลอง สถานทีต่รัสรูข้องพระพุทธเจา้ นมัสการองค์
เจา้แม่กวนอิมหยกขาว และชมวหิาร พระแกว้บุษราคัมและพระพุทธรูปทองค า และสามารถชมวิว
ทัศนียภาพตัวเมอืงพะเยาและกว๊านพะเยาไดอ้ยา่งสวยงาม  

11.00 น. น าท่านเขา้ชม วัดศรอีุโมงคค์ า วัดเกา่แกอ่กีแห่งทีม่คีวามส าคัญของพะเยา น าท่านสักการะ พระเจา้ลา้น
ตือ้ หรอืชือ่เป็นทางการวา่ “หลวงพ่องามเมอืงเรอืงฤทธิ”์ พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงพะเยาทีม่คีวามส าคัญ  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. เดนิทางสู ่วัดศรโีคมค า ใหท้า่นไดก้ราบสกัการะ พระเจา้ตนหลวง ซึง่เป็นพระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองค์

ใหญ่ทีสุ่ดในลา้นนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงชาวลา้นนาแต่โบราณ รวมทัง้เป็นพระพุทธรูป
คูบ่า้นคูเ่มอืงของพะเยา 

14.00 น. น าท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ น าท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความ
เป็นสริมิงคล ถอืไดว้า่เป็นโบราณสถานทีส่ าคัญของพะเยาอกีแหง่หนึง่ ทีพ่่อขนุง าเมอืง ไดท้รงบรูณะ วัด 
พระธาตจุอมทองแหง่น้ีในสมัยของพระองค ์

14.30 น. น าท่านสักการะ อนุสาวรยีพ์่อขนุง าเมอืง กษัตรยิล์ าดับที ่9 ทีป่กครองเมอืงภูกามยาว ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงใน
สมัยของพระองค ์พระสหายร่วมน ้าสาบานของพ่อขุนรามค าแหง และพ่อขุนเม็งราย ใหท้่านไดก้ราบ
สกัการะขอพร จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมววิทวิทัศนข์องกว๊านพะเยาตามอสิระ ถา่ยรูปกับรูปปั้นพญานาคที ่
ตัง้อยูร่มิกว๊านพะเยา 

15.00 น. เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม พะเยาเกทเวย ์หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นและเปลีย่นเครือ่งแตง่กายเป็นชดุขาว
เพือ่เขา้ร่วมงาน “เวยีนเทยีนกลางน ้า” หนึง่เดยีวในโลก ของจังหวัดพะเยา 

16.00 น. น าทา่นสู ่ทา่เรอืบรเิวณรมิกว๊านพะเยา น าท่านร่วมงานพธิกีารของทางจังหวัด โดยผูว้า่ราชการจังหวัดและ
ตัวแทนหน่วยราชการ ซึง่ถอืว่าเป็นประเพณีทีส่ าคัญของจังหวัดพะเยา “เวยีนเทยีนกลางน ้า หนึง่เดยีวใน
โลก”  ทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืน โดยจะจัดขึน้ปีละ 3 ครัง้เทา่นัน้ 

17.30 น. น าท่านลงเรอื โดยมชีาวบา้นพายเรอืสู ่วัดตโิลกอาราม วัดเกา่แกท่มีอีายุกว่า 400 ปี ทีต่ัง้อยู่กลางกว๊าน
พะเยา เพือ่ร่วมพธิกีารเวยีนเทยีนกลางน ้า โดยเรอืจะพายรอบวัด และมกีารสวดมนตใ์นพธิ ีกว๊านพะเยาใน
ยามน้ีจะงดงามดว้ยแสงประทปีท่ามกลางสสีัน ของทอ้งฟ้าและผืนน ้ากวา้งใหญ่ในวันพระจันทรเ์ต็มดวง 
เป็นอกีภาพหนึง่ทีน่่าประทับใจไมเ่หมอืนใครในโลก 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลบัเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นยามค า่คนื 
ทีพ่ัก โรงแรม พะเยาเกทเวย ์หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง 
พะเยา-น่าน-พพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตน่ิาน-วดัภมูนิทร-์วดัชา้งค า้-วดัหนองบัว 
เชา้ รุ่งอรุณยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อ าลา จังหวดัพะเยา น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน  
10.30 น. เดนิทางถงึ จังหวัดน่าน น าท่านชม พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตน่ิาน ซึง่เดมิเป็นทีป่ระทับของเจา้เมอืงน่าน 

ในพพิธิภัณฑน้ี์ ม ี“งาชา้งด า” น ามาจากเชยีงตุง เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดน่าน จากนั้น
นมัสการวัดดังต่างๆ ทั่วเมอืงน่านซึง่มเีอกลักษณ์แตกตา่งกันออกไป อันไดแ้ก ่วัดภมูนิทร ์จุดเดน่ของวัดน้ี
คอืเป็นวัดทีส่รา้งทรงจัตุรมุขหนึง่เดยีวในประเทศไทย ทีดู่คลา้ยตัง้อยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อกีทัง้ยังมี
ภาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชาวไทยลือ้อันวจิติรพสิดาร   วัดชา้งค ้า  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ส าหรับ
เจา้ผูค้รองนครใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิสี าคัญทางพุทธศาสนาและพธิถีอืน ้าพพัิฒน์สัตยาตามศลิาจารกึ
หลักที ่74 ซึง่ถกูคน้พบภายในวัด 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่อ.ทา่วังผา 
14.00 น. น าทา่นสู ่วัดหนองบัว บา้นหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นวัดเกา่แกข่องหมู่บา้น จากค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

ในหมู่บา้นท าใหส้ันนษิฐานไดว้า่วัดไทลือ้แห่งน้ีสรา้งราวพ.ศ. 2405 ชมจติรกรรมไทลือ้อันงดงามภายใน
วหิาร น าทา่นชม ชมุชนไทลือ้ ซึง่อพยพมาจากสบิสองปันนา เลอืกซือ้ผา้ทอพืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้
น าทา่นเดนิทางกลับตัวเมอืง จ.น่าน 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมเทวราช น่าน ทีพั่กในตัวเมอืงน่าน เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร 
19.30 น. หลังอาหาร หากวันเดนิทางตรงกับวัน เสาร-์อาทติย ์น าทา่นเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิน่าน เพลดิเพลนิกับการ

จับจ่ายสนิคา้พืน้เมอืงและอาหารการกนิพืน้เมอืง ในบรรยากาศยามค ่าคนื ไดต้ามอสิระ 
ทีพ่ัก โรงแรมเทวราช น่าน หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 

วัดพระธาตแุชแ่หง้-น่าน-แพร่-วัดพระธาตชุอ่แฮ-นครสวรรค-์กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเขา้สู่ วัดพระธาตุแช่แหง้ น าท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวลา้นนาเชือ่ว่าเป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ หรอืปีกระต่าย มอีายรุาว 600 ปี ทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตดุา้นหนา้ เป็นตัวพญานาค หนา้บันได
เหนือประตทูางเขา้พระวหิารเป็นปนูป้ันลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลักษณ์ของศลิปกรรมเมอืงน่าน 

09.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่จ.แพร่ หลังจากนัน้นมัสการ วัดพระธาตชุอ่แฮ พระอารามหลวง จ.แพร่  อยู่ห่างจากตัว
เมอืงแพร่ประมาณ 8 กโิลเมตร  ในบรเิวณวัด ประดษิฐานพระธาตุช่อแฮ ซึง่เป็นหนึ่งในพระธาตุประจ าปี
เกดิสบิสองราศ ีคอื พระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล (ปีเสอื)  องคพ์ระธาตุมลีักษณะเป็นเจดยีท์รง
แปดเหลีย่ม ย่อมุมไมส้บิสองบุดว้ยทองดอกบวบ สงู 33 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มกวา้งดา้นละ 11 เมตร ศลิปะ
แบบเชยีงแสน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร   
13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ใหท้า่นพักผอ่นตามอสิระบนรถ ระหวา่งทางแวะเขา้หอ้งน ้าทีป๊ั่มน ้ามันเพือ่

ความสะดวก และเลอืกซือ้ของฝากที ่นครสวรรค ์
ค ่า บรกิารอาหารเย็น(10) ทีร่า้นอาหาร จ.นครสวรรค ์  
22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ ่

1 ท่าน 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับผูใ้หญ ่
2 ท่าน (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่น

ละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563  (วนัมาฆบชูา) 6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

05-08 พฤษภาคม 2563 (วนัวสิาขบชูา) 6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

04-07 กรกฎาคม 2563  (วนัอาฬาหบชูา) 6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ), คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น          

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 


