
 

 

 



 

 

 
 

 
 

21.00 น. พรอ้มกนัที่ป๊ัมน ้ำมนั ปตท.ดินแดง-วิภำวด ีโดยมีเจำ้หนำ้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน 

22.00 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหนำ้สู่  จังหวดัเชียงใหม่ โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ 

*บริกำรอำหำรกล่องพรอ้มเคร่ืองดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกท่ำนมำไม่ตรงเวลำนดัหมำย ท่ำนอำจจะตกทริป และจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้ น) 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ • เชียงใหม่        (-/-/เย็น Set Box) 

 

 



 

 

 

 

 
 

08.00 น. เดินทำงถึงจังหวดัเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปดว้ยวฒันธรรมลำ้นนำ ซ่ึงถือว่ำเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวง

ของอำณำจักรลำ้นนำ และยงัเป็นศูนยก์ลำงในกำรสกักำระหระธำตุประจ ำปีเกิดอีกดว้ย 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร 

เปลี่ยนเป็นรถ 2 แถวแดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วดัพระธำตุ

ดอยสุเทพรำชวรวิหำร พระอารามหลวงที่ส าคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตาม

ศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาค

เจด็เศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะคร้ังใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้ เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 

เป็นพระธำตุประจ ำปีผูที้่เกิดปีมะแม 

 
 

จำกนั้น  เดินทางสู่ วดัเจดียเ์จ็ดยอด วัดที่มีความส าคัญต่อพระพุทธศานาในดินแดนสวุรรณภมูิเป็นอย่างมาก  

  เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ท าการสังฆยานาพระไตรปิฎกเป็นคร้ังแรกในภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติ

  โลกราช ตัวเจดีย์นั้นมีเอกลักษณ์คือเป็นเจดีย์ทั้งหมด 7 ยอด ใน 1 เจดีย์ และมีลักษณะคล้ายมหา เจดีย์

วนัที่สอง เชียงใหม่ • วดัพระธำตุดอยสุเทพ • วดัเจดียเ์จ็ดยอด •รำ้นไอศกรีม iberry • วดัสวนดอก • วดั

พระธำตุดอยค ำ • ถนนคนเดินววัลำย         (เชำ้/กลำงวนั/ - ) 

 

 



 

 
  พุทธคยา ประเทศอนิเดีย และยังมีต้นมหาโพธิ์ที่ได้รับหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อีก

  ด้วย เป็นพระธำตุประจ ำปีผูที้่เกิดปีมะเส็ง 

กลำงวนั       บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรในเมืองเชียงใหม่ 

ใหท่้ำนไดอิ้สระถ่ำยรูป ณ รำ้นไอศกรีม iberry 

ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้

พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมา

เยือนเมืองเชียงใหม่ ด้วยการตกแต่งอันเป็น

เอกลักษณ์ของภาคเหนือผสมผสานกันไอเดียสดุ

แหวกแนวที่เจ้าของร้านเป็นผู้ลงรายละเอียดเอง 

พร้อมไอศกรีมและของหวานนานาชนิดที่ให้ท่าน

ได้เลือกอิสระรับประทานตามอัธยาศัย (ไม่รวม

ในรำคำทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้น เดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยค ำ วัดซึ่ งอยู่เคียงคู่ เมือง

เชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภญุชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง

ในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทนัใจ  ซึ่งสร้าง

ขึ้นในรัชสมัย พญากอืนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นพาท่านสู่ วดัสวนดอก หนึ่งในวัดส าคัญ

ของเชียงใหม่ เนื่ องจากว่าเป็นสุสานหลวงของ

เจ้านายทางเหนือด้วยสร้างบนพื้นที่พระราชอุทยาน

เดิม ก่อนพระเจ้ากือนาจะทรงโปรดให้เป็นพระ

อารามหลวง เพื่อเป็นที่จ าพรรษาของพระมหาเถระ

สุมน ภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้ อ 

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพระพุทธปฏิมาค่าคิง 

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ว่ากันว่าขนาดเท่าพระ

เจ้ากอืนา 



 

 

 
จำกนั้น พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่พาท่านเดิน ถนนคนเดินววัลำย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมือง

เชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้าไปกบับ้านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่  

เย็น        อิสระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ที่พกั  โรงแรมเชียงใหม่อยู่ดี หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

พำท่ำนสู่ ห้วยตึงเฒ่ำ อ าเภอแม่ริม แต่เดิมเป็น

เฉพาะโครงการในพระราชด าริ ก่อนที่จะได้รับการ

พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ต้องไม่

พลาดในปัจจุบัน ความน่ารักของที่นี่ คงหนีไม่

พ้นคิงคิงยักษ์ที่ท าจากฟาง อยู่กลางทุ่งเขียวขจีโดย

มีสะพานไม่ไผ่ทอดยาวตลอดทาง ให้ท่านได้เก็บ

ภาพบรรยากาศอย่างจัดเตม็ 

จำกนั้น  พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่

  เสื่อมโทรมจากการท าเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟ้ืนฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตาม

  แนวพระราชด าริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สดุแห่งหนึ่ง พาท่าน

  แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลทท์ี่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร 

  ให้ท่านได้อิสระเกบ็บรรยากาศทุกอณ ูสดุอากาศกนัอย่างเตม็ปอด 

วนัที่สำม ม่อนแจ่ม Sky Walk • รำ้น Jungle De Café • หว้ยตึงเฒ่ำ •วดัพระสิงห ์• วดัเจดียห์ลวง • ถนนคน

เดินประตูท่ำแพ        (เชำ้ / กลำงวนั / - ) 

 

 



 

 

 
จำกนั้น ใหท่้ำนไดน้ัง่ชิลๆ ที่รำ้น Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสดุอลังการ โดยที่ร้านมี

มุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมน ้าตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้าน ให้ท่ำนไดถ้่ำยรูปพร้อมลิ้ มรส

เคร่ืองดืม่กนัอย่ำงชิล ไม่ตอ้งรีบเร่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรในเมืองเชียงใหม่ 

จำกนั้น เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ภายในก าแพงเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดที่มีความทันสมัย เคล้ากับกล่ินอาย

วัฒนธรรมล้านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วดัพระสิงห์ พระอาราม

หลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตก าแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายค า ซึ่งมีความงามด้วย

ศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธำตุประจ ำปีผูที้่เกิดปีมะโรง 



 

 

 
 

จำกนั้น พาท่านไปยังอกีหนึ่งวัดที่มีความส าคัญของเชียงใหม่ที่ วดัเจดียห์ลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่คร้ังหนึ่งเคย

เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์ส าคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่ง

หรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง 

 

 

 



 

 

 
 

จำกนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดินที่ โด่งดังที่สุดในเมือง

เชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินท่ำแพ ตั้งอยู่บริเวณประตูทาแพ 

ทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร จ าหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า

พื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอกีมากมาย ถือว่า

เป็นอกี 1 เสน่ห์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ 

(เนื่องจำกถนนคนเดินเปิดเฉพำะวันอำทิตย์ หำก

โปรแกรมเดินทำงไม่ตรงกบัวนัอำทิตย ์ขอพำท่ำนไปที่

ถนนคนเดินววัลำยแทนซ่ึงเปิดวดัเสำร ์หำกตรงกบัวนั

ธรรมดำขออนุญำตพำท่ำนเดินเล่น ณ หำ้งสรรพสินคำ้

เมญ่ำแทน) 

เย็น        อิสระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ที่พกั   โรงแรมฮอลิเดย ์กำรเ์ดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 



 

 
 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

จำกนั้น  ออกเดินทางสู่ จ.ล าปาง แวะ ตลำดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้าของฝากที่มีทั้งของกิน ของใช่ ไม่ว่าจะเป็นไส้

  อั่ว น า้พริกหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอกีมากมายใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือตำมอธัยำศยั 

 
  ก่อนเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ แวะสกัการะอกีหนึ่งพระธาตุดัง ณ วดัพระธำตุล ำปำงหลวง พระธาตุที่ส าคัญ

  ที่สุดในจังหวัดล าปาง วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังวัดที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจ าลอง

  จักรวาลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นจุดส าคัญในประวัติศาสนาที่หนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษ

  ของส าปางได้สังหารท้าวมหายศ และปลดแอกล าปางให้เป็นอิสระ ปัจจุบันรอยกระสุนยังปรากฏอยู่บนร้ัวที่

  ล้อมองค์พระธาตุไว้ เป็นพระธำตุประจ ำปีผูที้่เกิดปีฉลู 

กลำงวนั      บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรเมืองล ำปำง 

มุ่งหนำ้กลบัสู่กรุงเทพฯ ณ ป๊ัมน ้ำมนั ปตท.ดินแดง-วิภำวด ี

21.00 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

 
 

วนัที่สี ่ เชียงใหม่ • ตลำดทุ่งเกวียน • พระธำตุล ำปำงหลวง • กรุงเทพฯ   (เชำ้/กลำงวนั/ - ) 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเดก็ 

( ศ ) 31 ก.ค. 63 03 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

3,899 

( ศ ) 07 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( พ ) 12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 17 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ ) 21 ส.ค. 63 24 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ ) 28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ )  04 ก.ย. 63 7 ก.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ )  11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ )  18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ )  25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,899 

( ศ )  02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,999 

( ศ )  09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,999 

( ส ) 10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 3,999 

( ศ ) 16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 22.00น.-08.00น. 3,999 



 

 

08.00น.-21.00น. 

( ศ ) 23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,299 

(พฤ ) 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,499 

( ศ ) 06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,499 

( ศ ) 13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,499 

( ศ ) 20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,499 

( ศ ) 27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,499 

( ศ ) 04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,699 

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,699 

( ศ ) 18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,699 

( ศ ) 25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63 บัส 50 ท่ีนั่ง 30+1 
22.00น.-08.00น. 
08.00น.-21.00น. 

4,799 

 

**พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 2,000บาท การันตีเดนิทางตั้งแต่ 25 ท่านขึน้ไป** 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ ารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , 
           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     

 



 

 

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมท่ีพัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , 
           ค่าบริการ 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนท่ีได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองท่ีนั่งแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงิน
ค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิ
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่
ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 


