
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว (2 คืน)  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

 กนัยายน 11-13 / 18-20 / 25-27 
 ตุลาคม 02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-02พ.ย.  
 พฤศจิกายน  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 
 ธนัวาคม 04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

 
วนัแรก(1) บ้านแม่ก าปอง – ดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วดัเจดีย์หลวง    
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 168 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ เดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้นเลก็ๆ ใน

หุบเขาท่ีชาวบา้นใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย 
ในก่ิงอ าเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นท่ี
ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเล ท าให้ท่ีน่ีมีอากาศเย็นและช้ืน
ตลอดทั้ งปี และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่าน
กลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบ้าน
ตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ท่ีมีวิหารเป็น
ไมท้ั้งหลงั หน้าจัว่หลงัคาวดัแกะสลกัจากไม้
สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยงัมีพระ
อุโบสถท่ีตั้งอยูก่ลางล าธาร สวยงามท่ามกลาง
ธรรมชาติ ท่ี เขี ยวข จี  บ้านแม่ก าปองเป็น
หมู่บ้านท่ีท าเม่ียง กาแฟ และชา เป็นอาชีพ
หลกั โดยเฉพาะชาท่ีชาวบา้นเอาใบมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาส าหรับ
จ าหน่ายให้นักท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดิน
เล่นชมน ้ าตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่ก า
ป องห รือ ชิ ม ก าแฟ ชมบ รรยาก าศขอ ง
ธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านขึ้ นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นท่ีตั้ งของ 

‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ’ ปูชนียสถาน
คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 



 

มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ท่ีใตฐ้านพระเจดียมี์
พระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่อ.สันก าแพง จากนั้นน าท่านสู่ ‘วดั
อุโมงค’์ วดัเก่าแก่สร้างขึ้นในสมยัพญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ดา้นบนอุโมงคเ์ป็นเจดียท่ี์มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
ของลา้นนา สันนิษฐานว่าสร้างประมาณตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร’ เป็นวดั
เก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวดัแห่งน้ีน่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดียห์ลวงแห่งน้ี
เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของเจดียล์ดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของความสูงเดิม แต่ก็
ยงัคงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ชม ‘วิหารหลวง’ ท่ีดา้นหน้าประตูทางเขา้วิหาร มีบนัไดนาคเล้ือยใช้หาง
เก่ียวตวดัขึ้นไปเป็นซุม้ประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่น้ีเป็นฝีมือเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่เดิม ไดช่ื้อว่าเป็นนาคท่ีสวยท่ีสุด
ของภาคเหนือ และศาลหลกัเมืองท่ีมี ‘เสาอินทขิล’ หรือ เสาหลกัเมือง สร้างขึ้นเม่ือคร้ังพ่อขนุเมง็รายมหาราชสร้าง
เมืองเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยูด่า้นใน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับมาตรฐาน 4 ดาว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ – กิว่แม่ปาน – น ้าตกแม่ยะ - วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ 
                       อทุยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว -  Meena มีข้าว 
04.30 อรุณสวสัด์ิยามเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอย

อินทนนท์” (110 กม.)  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย (2,565 ม.) น าท่านสู่ “ก่ิวแม่ปาน” 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปดว้ยเสนห์
แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบ
ระยะทาง 3 .2  กิ โล เมตร ท่ี ความ สู งจาก
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุด
ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้ นและ ทะเลหมอกท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอินทนนท ์

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
  หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภ

เมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิ
สิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างขึ้นน้อมเกลา้น้อม
กระห ม่ อมถวาย เป็ นพ ระราชกุ ศ ล  แ ด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ฯ  แ ล ะ ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ



 

พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูงเสียดฟ้าน้ีไดอ้ย่างหมดจดงดงามยิ่ง 
จากนั้นชม ‘น ้ าตกแม่ยะ’ น ้ าตกขนาดใหญ่ท่ีสวยและสูงท่ีสุดในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยงั
เป็นน ้ าตกซ่ึงมีความสวยท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ๆ แห่งหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยความสูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้น
ลดหลัน่กนัลงมาถึงประมาณ 30 ชั้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สักการะพระบรมธาตุ

เจดีย ์ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไว้
ในพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม ‘ผาช่อ’ หรือ 
‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.) ประติมากรรมธรรมชาติอนัน่าท่ึง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดั
เซาะของ ลมฝนจนท าให้แผ่นดินท่ีเช่ือกันว่าเม่ือหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจน
กลายเป็นหน้าผาและเสาดินท่ีมีรูปร่างแปลก
ตา จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง เดินเล่นยา่น 
‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ 
ตั้ งอยู่ใกล้กับแม่น ้ าคาว วิถีชีวิตของผูค้นใน
ชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลักษณะเป็น
ซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
ท่ีผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผ้า 
ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิน  สัมผัส
ศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาว
โหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มี
ศูนย์ฟ้ืนฟู ผู ้พิ การ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
เส้ือผา้พื้นเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร
สุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงั
อาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับมาตรฐาน 4 ดาว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



 

วนัที่สาม(3)  ม่อนแจ่ม –  ม่อนองิดาว – โป่งแยงจังเกลิโคสเตอร์และซิปไลน์ 
                       อ่างเกบ็น ้าห้วยตึงเฒ่า – I Love Flower Farm –เดินทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พื้นท่ีบนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตร

จากระดับน ้ าทะเล เดิมบริเวณ น้ีชาวบ้าน 
เรียกว่าก่ิวเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้
มาแผ้วถางและปลูก ผ่ิน  จนในท้ายท่ี สุ ด
โครงการหลวงมาขอซ้ือพื้นท่ีเข้าโครงการ
หลวงหนองหอย และพัฒนามาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของเชียงใหม่ ชมวิวทิวทัศน์ ‘ม่อน
อิงดาว’ ชมแนวเทือกเขาสลบักันไปไกลสุด
ลูกตา สูดอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกับเด็กดอย 
ชมแปลงพืชผกัและผลไม้เมืองหนาว ท่ีปลูก
หมุนเวียนตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางสู่ ‘โป่ง
แยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ ’  ท่ี เท่ียว
สไตลแ์อดเวนเจอร์ของเชียงใหม่ ให้ท่านไดมี้
เวลาลองเล่น Jungle Coaster (ราคาเคร่ืองเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทวัร์) เป็นเคร่ืองเล่นคลา้ยรถไฟเหาะ นัง่ได ้1-2 
คน ผูเ้ล่นจะนั่งอยู่บนรถแบบเปิดแล่นลงมา
ตามรางคดเคี้ ยวลงมาจากเขา นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองเล่นมากมาย เช่น QuickJump, Zip Line 
เป็นตน้ อิสระตามอธัยาศยั...   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน ้ าห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.) 

เป็นโครงการหมู่บา้นตวัอย่างตามพระราชด าริ 
ภายในอ่างเก็บน ้ าห้วยตึงเฒ่า เป็นอ่างเก็บน ้ าท่ี
มีขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มร่ืน เดิน
เล่นบนสะพานไมไ้ผ่ ชม ‘หุ่นฟางคิงคองยกัษ์’ 
ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่กลางทุ่ งข้าว ท่ ามกลาง
บรรยากาศวิวดอยสุเทพ จากนั้นน าท่านแวะ ‘I 
love flower Farm’ (เปิดเขา้ชมเฉพาะ 31 ต.ค.-
31 มี.ค.) สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพร่ังไป
ด้วยหมู่ มวลดอกไม้หลากหลายชนิด  ทั้ ง



 

ดอกคตัเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อน บานชูช่อหลากสีสันแซม
สลบักนัไปทัว่ทั้งฟาร์ม ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศธรรมชาติท่ีวยงาม  

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 167 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

11-13 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 1,500 

18-20 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 1,500 

25-27 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 1,500 

02-04 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

09-11 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

10-12 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

12-14 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

16-18 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

23-25 ต.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

30ต.ค.-02พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

06-08 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

13-15 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

20-22 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

27-29 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

04-06 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 



 

05-07 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

06-08 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

09-11 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

10-12 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

11-13 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

18-20 ธ.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

25-27 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


