
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 กนัยายน 23-27 / 30ก.ย.-04ต.ค. 

 ตุลาคม 07-11 / 09-13 / 14-18 / 21-25 / 28ต.ค.-02พ.ย.  

 พฤศจิกายน  04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 

 ธนัวาคม 03-07 / 04-08 / 06-10 / 09-13 / 10-14 / 16-20 / 23-27 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ - ลาํปาง – อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน – วดัเฉลมิพระเกยีรต ิ

                     พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ – วดัพระธาตุสันดอน – วดัพระธาตุลาํปางหลวง 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ทีTคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรทีTนัTงบนเครืTอง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.ลาํปาง โดยสายการบินนกแอร์ เทีTยวบินทีT DD8506 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัTวโมง)  

09.25 น. นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัลาํปางเมืองแห่งรถมา้ นาํท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ “อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน” จ.ลาํปาง  

บริเวณอุทยานฯมีธารนํ^ าแร่ ทีTเต็มไปดว้ย

โขดหินธรรมชาติทีTสวยงามแทรกกอยู่

ท่ามกลางแอ่งนํ^ าร้อน เดินเล่นชม ‘นํ^ าตก

แจซ้้อน’ นํ^ าตกทีTกาํเนิดจากลาํนํ^ าแม่มอญ 

มีนํ^ าไหลตลอดทั^ งปี มีแอ่งนํ^ ารองรับอยู่

ตลอดสาย ไหลตกลงมาถึง 6 ชั^น  จากนั^น

เดินทางสู่ ‘วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอม

เกลา้ราชานุสรณ์’ หรือ “วดัพระพุทธบาท

ปู่ผาแดง” ซึT งตั^งอยู่ทีTอาํเภอแจห่้ม จงัหวดั

ลาํปาง สิTงทีTโดดเด่นของวดัน̂ี จนทาํให้มีชืTอเสียงโด่งดงั คือ ภาพอนังดงามของเจดียเ์ลก็ๆ สีขาวสร้างข̂ึนบนภูเขา

สูงเสียดฟ้า ลอ้มรอบไปดว้ยทิวเขาสูง 

เทีTยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิTน  

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ทีTพกัมาตรฐาน 4 คืน  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีTเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีTยม  



 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่  ‘ว ัดพระธาตุสัน

ดอน’ เดินเล่นบนสะพานบุญสะพานไมไ้ผ่

ทีTทอดยาว  360 เมตร ผา่นทุ่งนาสู่วดัพระตุ

สันดอน  จากนั^ นเดินทางสู่  “เหมืองแม่

เมาะ” แหล่งถ่านหินมีอายเุก่าแก่ประมาณ 

40 ล้านปี ชมสวนพฤกษชาติ ทีTประดับ

ด้วยพรรณไม้สวยงาม และจุดชมวิวทีT มี

ทิวทศัน์อนัสวยงาม อีกทั^งเป็นจุดชมวิวทีT

สามารถมองเห็นทศันียภาพอนัร่มรืTน และ

ทุ่งบวัตองซึT งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถึงกลางเดือนธันวาคม  จากนั^ นนําท่าน

เดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุลาํปางหลวง’ เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดของคนปีฉลู วดัคู่บา้นคู่เมืองลาํปางมาแต่โบราณ 

เป็นวดัไมที้Tสมบูรณ์ทีTสุดแห่งหนึT งของประเทศไทย เป็นทีTประดิษฐาน “พระแก้วดอนเตา้” (พระแก้วมรกต) 

พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัลาํปาง 

คํTา บริการอาหารม̂ือคํTา ณ ร้านอาหารทอ้งถิTน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ทีFพกั : โรงแรมเวยีงลคอร ลาํปาง หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัทีFสอง(2)  ลาํปาง - แพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ่ – วดันาคูหา – แพะเมืองผ ี– บ้านทุ่งโฮ้ง  

  คุ้มวงศ์บุรี – คุ้มวชัิยราชา – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

เชา้ บริการอาหารม̂ือเชา้ ณ โรงแรมทีTพกั 

 นาํท่านออกเดินทางจา จ.ลาํปาง มุ่งหนา้สู่ 

จ.แพร่ จากนั^นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุช่อ

แฮ่’ วัดศักดิi สิทธิi  เก่าแก่  คู่บ้าน  คู่ เมือง

จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจาํปี

เกิดของผูที้Tเกิดปีขาล นมสัการพระธาตุช่อ

แฮ เพืTอเป็นศิริมงคล นําท่านเดินทางสู่ 

‘วน อุทยานแพะเมืองผี ’ แพะเมื องผ ี

สถานทีTท่องเทีTยวทีT ข̂ึนชืTอของแพร่มาช้า

นาน  เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึT งเป็นดิน 

และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติ

เป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ มีความสวยงาม จากนั^นเดินทางสู่ ‘วดันาคูหา’ ซึT งอยูท่่ามกลางขนุเขาและธรรมชาติอนั

แสนบริสุทธิi  เป็นแหล่งโอโซนชั^นดี ติดอนัดบั 1 ใน 7 ของประเทศไทย  โดยมีพระพุทธรูปพระเจา้ทนัใจขนาด



 

ใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไมไ้ผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสําหรับเดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็น

ธรรมชาติรอบวดัไดอ้ยางสวยงาม 

เทีTยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิTน 

บ่าย หลังอาหาร จากนั^ นเดินทางสู่ ‘บ้านทุ่งโฮ้ง’ 

แหล่งช๊อปป̂ิงสินคา้พ̂ืนเมืองหมอ้ฮ่อม ผา้ยอ้ม

พ̂ื น เมื อ ง สี ก รม ท่ าทีT แส ดงถึ งความ เป็ น

เอกลกัษณ์ของชาวเมืองแพร่ จากนั^นชม ‘คุม้

วงศ์บุรี’ หรือ บา้นวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดด

เด่น อายุกว่า 100 ปี สร้างข̂ึน ตามดาํริของแม่

เจา้บวัถา ชายาองค์ แรกในเจา้หลวงพิริยเทพ

วงศ ์เจา้ผูค้รองนครแพร่องคสุ์ดทา้ย จากนั^นชม 

‘คุม้เจา้หลวงเมืองแพร่’ คุม้เจา้หลวง คุม้แห่งน̂ี

เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หนา้ต่างทั^งหมด 72 

บาน งดงามดว้ยลวดลายฉลุไมอ้ยู่ดา้นบนป̂ันลม และชายคานํ^ า เป็นสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลทีT 5 ยุคตน้ ซึT งมี

รูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยโุรป  ถือเป็นอีกหนึTงมนตเ์สน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ใกล้ๆ  กนัคือ

ทีTตั^งของ ‘คุม้วิชยัราชา’ หรือ บา้นวิชยัราชา เรืTอนไมโ้บราณทีTเป็นสถาปัตยกรรมอนัลาํค่าทางประวติัศาตร์ทีTมีอายุ

กว่า 100 ปี  เป็นเรือนไมที้Tผสมผสานระหว่างเรือนไมแ้บบมนิลา และเรือนขนมปังขิงร่วมกบัสถาปัตยกรรม

ลา้นนา ประดบัตกตกแต่งลวดลายดว้ยไมฉ้ลุทีTสวยงามอ่อนชอ้ยอยูท่ ัTวตวัอาคาร มีความงดงามทีTหาชมไดย้ากใน

ปัจจุบนั 

คํTา บริการอาหารม̂ือคํTา ณ ร้านอาหารทอ้งถิTนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ทีFพกั : เฮือนนานา บูตคิ โฮเตล็ แพร่ หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัทีFสาม(3)  แพร่ – อทุยานห่งชาตศิรีน่าน – ดอยเสมอดาว – วดัพระธาตุเขาน้อย   

  ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน    

เชา้ บริการอาหารม̂ือเชา้ ณ โรงแรมทีTพกั 

                  หลงัอาหารเดินทางสู่  ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ 

ทีTมีเทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้น วางตวัในแนวทิศ

เหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นนํ^ าลําธาร ทีTสําคัญของ

แม่นํ^ าน่าน นาํท่านข̂ึนจุดชมทิวทศัน์ดอยผาชู ้

ทิวทัศน์ทั^ งสองฝัTงแม่นํ^ าน่าน และจุดชมวิว 

‘ดอยเสมอดาว’  ในวัน ทีT อากาศดีท่ านจะ

มองเห็นหมอกไหลผา่นทิวเขาทีTสวยงาม   



 

เทีTยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิTน 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย’ 

หรือ  ‘ฮ่อมจ๊อม’ ประติมากรรมจาก

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ทีTเนินดินถูก

นํ^ าและลมกดัเซาะจนเกิดรูปทรงแปลก

ตา จากนั^ นข̂ึนสู่ ‘วดัพระธาตุเขาน้อย’ 

ตั^ งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้าน

ตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องคพ์ระธาตุ

ตั^ งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดียก่์อ

อิฐถือปูนทั^งองค ์งดงามแบบศิลปะพม่า

ผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถ

มองเห็นทิวทศัน์เมืองน่านไดท้ั^งเมืองแบบพาโนรามา จากนั^นนาํท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคน

เดินทีTมีของทีTระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนดเ์มดต่างๆ รวมถึงของอาหารพ̂ืนเมืองทีTน่าลองชิม 

 คํTา บริการอาหารม̂ือคํTา ณ ร้านอาหารทอ้งถิTนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ทีFพกั : น่าน ซีซัFนส์ บูตกิ รีสอร์ท น่าน หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัทีFสีF(4)  พระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองคาํ – วดัภูมนิทร์ – วดัมิFงเมือง – ศูนย์โอทอปน่าน 

เชา้ บริการอาหารม̂ือเชา้ ณ โรงแรมทีTพกั 

 หลงัอาหารนาํท่านไปสักการะ ‘พระธาตุ

แช่แห้ง’ พระธาตุประจําปีเถาะ ทีT เป็น

พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน ก่อนเดินทาง

กลบั จากนั^นนาํท่านชม ‘โฮงเจา้ฟองคาํ’ 

บา้นเก่าอายุเกือบ200ปี  สร้างจากไมส้ัก

หลงัใหญ่สไตลล์า้นนา เป็นบา้นของเจา้

ฟองคาํ เช̂ือสายของเจา้อนนัตวรฤทธิเดช

เจา้ผูค้รองนครองค์ทีT 62 เดินทางสู่ ‘วดั

ภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ทีT มีอายุ

มากกว่า 400 ปี เดิมมีชืTอว่า วดัพรหมมิ

นทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวดัน̂ีคือ เป็นวดัเพียงหนึT งเดียวในประเทศไทยทีTสร้างทรงจตุรมุข ดูแลว้

คล้ายตั^ งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็นทั^ งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายในประดิษฐาน



 

พระพทุธรูปขนาดใหญ่ 4 องคห์นัออกดา้นประตูทั^ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนงัปู่ม่านยา่ม่าน หรือ “กระซิบรักบรรลือ

โลก” ภาพน̂ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพทีT

งามเป็นเยีTยมของวดัภูมินทร์"ปู่ ม่านย่า

ม่าน" เป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล̂ือ

ในสมยัโบราณ  

เทีTยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร

ทอ้งถิTน 

บ่าย หลงัอาหารเยีTยมชม ‘วดัมิTงเมือง’ ทีTมีลาย

ปูนป̂ันบนผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ 

มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสา

พระหลกัเมืองน่าน เพืTอความเป็นสิริมงคล 

แวะซ̂ือขอฝากของทีTระลึกทีT ศูนยโ์อทอปน่าน อยู่ใจกลางเมือง ศูนยร์วมของฝากเทีTยวทอ้งถิTนครบทุกอย่างทีT

ตอ้งการ มีทั^งขนม ของแหง้ เส̂ือผา้ เครืTองเงิน ของทีTระลึก ฯลฯ 

คํTา บริการอาหารม̂ือคํTา ณ ร้านอาหารทอ้งถิTนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ทีFพกั : น่านตรึงใจ บูทคีโฮเตล็ น่าน หรือทีFพกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 

วนัทีFห้า(5)  น่าน – แพร่ – วดัจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท – เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม̂ือเชา้ ณ โรงแรมทีTพกั 

 นําท่านออกเดินทางกลับสู่  จังหวดัแพร่ 

เดินทางสู่ “วดัจอมสวรรค”์ วดัเก่าแก่สร้าง

ดว้ยศิลปะพุกาม (พม่า)สร้างโดยชาวเง̂ียว 

ซึT งมี ถิTนฐานอยู่ในพม่า และเดินทางมา 

คา้ขายทีTเมืองแพร่ วดัแห่งน̂ีมีศิลปวตัถุและ

โบราณวตัถุทีTสวยงามและทรงคุณค่า วดั

แห่งน̂ียงัมีความน̂ีพิเศษ คือ มีเพียงอุโบสถ

ไมห้ลงัเดียวซึT งเป็นทั^งโบสถวิหารและกุฏิ 

อยูใ่นอาคารเดียวกนั ตวัอาคารสร้างดว้ยไม้

สักทั^ งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลัTนกันเป็นชั^ นรวม  9 ชั^ น   ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทําการข̂ึนทะเบียน

โบราณสถานวดัจอมสวรรคไ์วเ้ป็นสมบติัของชาติ  

เทีTยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิTน 



 

บ่าย หลงัอาหารก่อนเดินทางสู่สนามบินแพร่ นาํท่านแวะ “ร้านชาร์ลอทท ์ฮทั” เป็นร้านกาแฟและเบเกอรีT  ร้านค่อนขา้ง

กวา้ง  ตกแต่งออกแนวมินิมอลชิคนิดๆ รายลอ้มดว้ยสวนสีเขียว เหมือนอยูใ่นบา้นวนิเทจหลงัเลก็ๆ สไตลย์โุรปใน

สวน มีมุมถ่ายรูปเพียบถูกใจคนชอบถ่ายภาพ รวมถึงมุมใหเ้ลือกนัTงชิลเยอะมาก จะนัTงดา้นในซึTงเป็นหอ้งแอร์ หรือ

มุมเอาท์ดอร์ตกแต่งชิคๆในสวนแบบส่วนตวั มีมุมขายสินคา้ทีTผลิตจากผา้ทอพ̂ืนเมือง เช่น เส̂ือ ผา้คลุมไหล่ 

ผา้พนัคอ ต่างหู สามารถเลือกซ̂ือฝากคนทางบา้นได ้

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

14.45 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินแพร่ 

16.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีTยวบินทีT DD 8005 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัTวโมง) 

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืTองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั^น  เพืTอความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั^งน̂ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

กาํหนดการเดนิทางท่องเทีFยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิTมท่านล่ะ 

23-27 ก.ย. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 

30ก.ย.-04ต.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

07-11 ต.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

09-13 ต.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

14-18 ต.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

21-25 ต.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 



 

28ต.ค.-02พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

04-08 พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

11-15 พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

18-22 พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

25-29 พ.ย. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

03-07 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

04-08 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

09-13 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

10-14 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

16-20 ธ.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

23-27 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 3,500 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี_รวม 
1. ค่าตัnวเครืTองบินชั^นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลาํปาง // แพร-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพืTอโหลดท่านละ1 ใบ                

นํ^าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือข̂ึนเครืTอง นํ^าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเทีTยวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมทีTพกัระดบัมาตรฐาน 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม̂ือตามทีTระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทีTยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนี_ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิTม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีTจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั^งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืTองดืTมและอาหารนอกเหนือจากทีTระบุในรายการ  

เงืFอนไขการสํารองทีFนัFง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ทีTสะกด

ชืTอและนามสกลุภาษาองักฤษ เพืTอใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนทีTเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินทีTระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงืFอนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิi  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิi คืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินทีTลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิi ไม่คืนเงินใดๆทั^งส̂ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีทีTมีการจองตํTากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิi ในการยกเลิกโปรแกรมน̂ีโดยจะคืนเงินทีTลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทั^งหมด 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละคร̂ังตอ้งมีผูเ้ดินทางทีTเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านข̂ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิi ในการเปลีTยนแปลงราคาหรือเลืTอนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเทีTยวอาจมีการเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนืTองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีTสุด 



 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเทีTยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการทีT

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีTท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน̂ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีTเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิTงของสูญหายตามสถานทีTต่างๆ 

● การจดัทีTนัTงบนรถบสัข̂ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิi ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมืTอท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั^งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงืTอนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั^งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข̂ึน-ลงรถทุกคร̂ัง 

● ทีTนัTงบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิi ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


