
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิเชยีงใหม ่
เทีย่วเชยีงใหม ่3 วนัเต็ม บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

พกัหรโูรงแรม 5 ดาว สไตลร์สีอรท์ ต ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเชยีงใหม ่



 

อาหารครบทกุมือ้ !! บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 6,999.- 7,999.- 8,999.- 9,999.- 11,999.- 1,800.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  
                   (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 

รายละเอยีดโปรแกรมทวัร ์

 

วนัที ่
 

โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิเชยีงใหม่-จุดชมววิกิว่แม่ปาน
ดอยอนิทนนท-์พระมหาธาตุนภเมทนดีล 
นภพลภูมิส ิร ิ-จุดตอกหมุดสูงสุดแดน
สยาม-พระธาตศุรจีอมทอง 

Set 
box 

  WINTREE 
CITY RESORT  
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 5 ดาว 

2 ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
มอ่นแจม่-ไรด่อกลมหนาว-ชมทุง่ดอกไม้
วดัเจ็ดยอด-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

   WINTREE 
CITY RESORT  
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 5 ดาว 

3 บ้านแม่ก าปอง หมู่บ ้านท่องเที่ยวเชิง

อนุรกัษ-์รา้นกาแฟ-ครูบาเจา้ศรวีชิยั-วดั

พระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยค า 

หลวงพ่อทนัใจ-รา้นของฝาก-สนามบนิ

เชยีงใหม ่

  Set 
box 

 



 

บรรยากาศทีพ่กั (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

 วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม่-จุดชมววิกิว่แม่ปาน-ดอยอนิ
ทนนท-์พระมหาธาตนุภเมทนดีล-พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ-ิจดุตอกหมุด 
สงูสดุแดนสยาม-พระธาตศุรจีอมทอง 

........... น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่ 

   หลังจากรับสัมภาระและท าธุระสว่นตัวแลว้ น าท่านออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบั

อากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ ระหวา่งทางบรกิารทา่นดว้ย SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ ให ้

ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตดิอยอนิ

ทนนท  ์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย  สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,565 

เมตร เดมิมชีือ่วา่ "ดอยหลวงอา่งกา" ตอ่มาไดต้ัง้ชือ่ตามพระนามของพระเจา้

อนิทวชิยนนท ์เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม ่องคท์ี ่7 พาทา่นแวะถา่ยรปู ณ จดุชม

ววิกิว่แม่ปาน กับววิภูเขาสลับซอ้นกันอย่างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าท่าน

สักการะพระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล-นภพลภูมสิริ ิประดษิฐานอยา่งสง่า

งาม เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอนิทนนท ์จากนัน้น าท่าน

ขึน้สูจ่ดุสงูสดุแดนสยาม ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 



 

หลังอาหารน าท่านกราบสักการะ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  วัด
คู่บา้นคู่เมอืงอ าเภอจอมทองครับ และเป็น
วดัประจ าปีชวด(ปีหนู)  วัดพระธาตุศรี
จอมทอง  เดิมชื่อ  วั ดพระธาตุ เ จ า้ศ รี
จอมทอง เ ป็นพระอารามหลวงชั น้ตร ี 
ชนิดวรวหิารตัง้แต่ปี พ.ศ.2506 บรเิวณ
ที ่ตั ง้ เ ป็นเน ินดนิส ูงประมาณ 10 เมตร 
ตามประวัตสิันนษิฐานวา่เป็นวัดทีส่รา้งขึน้
ในราวพุทธศตวรรษที ่๒๐  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่2 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย มอ่นแจม่-ไรด่อกลมหนาว-ชมทุง่
ดอกไม-้วดัเจ็ดยอด-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยู่ในศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ใหท้า่นไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์ใหฉ้ ่าปอด จุดชมววิหลักๆของดอยมอ่นแจ่ม จะมี

อยู ่2 ดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกนัไปไกลสดุลกูหลูกูตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืชพรรณไป ตามฤดูกาล ให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายภาพทีร่ะลกึที่ ไรด่อกลมหนาว(รวมคา่เขา้ชม) จุด

ชมววิและสวนดอกไมท้ีม่คีวามสวยงามสดุลูกหูลูกตาใหท้่านไดส้ดูอากาศกัน

อยา่งเต็มปอด 

 

 

 

 



 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทุง่ดอกไมข้อง

เมอืงเชยีงใหม่ ซึง่ทุกหนา้หนาวดอกไมต้า่งๆจะบานสะพร่ัง สวยงาม นับไดว้า่

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดส าหรับการมาเที่ยวเชยีงใหม่ (เนือ่งจากสภาพ

อากาศ และฤดูกาลของดอกไมใ้นแตล่ะสวนอาจมเีวลาไมเ่ทา่กนั ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสวนทีเ่ขา้ชม โดยจะเลอืกสวนทีส่วย

ทีส่ดุ ณ วนัทีค่ณะเดนิทางไปถงึ)  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจ็ดยอด หรอืวัดโพ

ธารามวิหาร  เ ป็น วัดที่มีชื่อ เสียง ใน จั งห วัด

เชยีงใหม่ มลีักษณะของเจดยีอ์ันเป็นเอกลักษณ์ 

คอื มถีงึเจ็ดยอดใน 1 เจดยี ์มลีักษณะใกลเ้คยีง

กับ มหาเจดยีพ์ุทธคยา อนิเดยี เป็นวดัประจ าปี

คนเกดิปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่

ส าคัญ ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระเจา้ตโิลกราช มณฑปและ

สถูปโบราณอื่นๆ ใหช้มอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ วดัอุโมงค ์หรือ สวนพุทธธรรม สรา้ง

ขึน้ในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึง่ถา้

นับถงึวันนี้ก็ราวๆ 700 กวา่ปี พญากอืนาทรงสรา้ง

อุโมงคข์ึน้ทีน่ี่เพือ่ใหพ้ระมหาเถระจันทรใ์ชเ้ป็นที่

วปัิสสนากรรมฐานค่ะ ก าแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดนิทะลุกันได ้

รวมถงึยังมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่คีวามเก่าแกอ่ยู่ภายในอุโมงคอ์กีดว้ย 

นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัดแห่งนี้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ONE NIMMAN แลนดม์ารค์ใหม่ล่าสดุ ทีต่ัง้อยู่ใน

ย่านนมิมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหล่งช ้

อปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์

เก ๋ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนา

ผสมสถาปัตยกรรมยโุรป สวยสะดดุตา 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 

พกัที ่WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่3 บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ-์ครูบาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระ
ธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ-ร้านของฝาก
สนามบนิเชยีงใหม ่

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ บา้นแมก่ าปอง หมู่บา้น

เล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศ

เย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี บา้นแม่ก าปองเป็น

หมู่บา้นทีท่ าเมีย่ง กาแฟ และชา เป็นอาชพี

หลัก จากนัน้พาทา่นแวะชมน ้าตกแมก่ าปอง

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

สมบูรณ์เป็นอย่างดี และพาท่านแวะรา้น

กาแฟ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่าน
อนเุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั แวะนมัสการเพือ่ความเป็นสริมิงคล และเมือ่เดนิทาง
ถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านขึน้รถราง(ค่าขึน้-ลง
รถราง รวมในทวัร)์ เพือ่ไปกราบสักการะพระธาตดุา้นบน พระธาตดุอยสเุทพ
เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของคนทีเ่กดิปีมะแม ตามความเชือ่ หากไดม้าสกัการะ
และอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระธาต ุ3 รอบ และไหวพ้ระธาตคุรบทัง้ 4 ทศิ 
เชือ่กนัวา่จะแคลว้คลาดปลอดภัย ขอพรจะส าเร็จสมหวังดงัปรารถนา 



 

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

ดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่

กวา่ 1,400 ปี หลวงพอ่ทนัใจ แหง่วัดพระธาตุ

ดอยค า ปัจจบุันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของ

ความศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ที่มีผู ้

เ ดินทางมาขอพร  บนบาน  แล ว้ป ร ะสบ

ความส าเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การ

งานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนา้วัดดอยค าจะ

มพีระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาด

ใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบสักการะขอพรเพื่อความ

เป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมจีุด

ชมววิที่สามารถมองเห็นววิทิวทัศน์รอบเมือง

เชยีงใหม่ และสนามบนิเชยีงใหม่ จากนั้นน า

ท่านแวะซือ้ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดเชยีงใหม่ มตีัง้แต่อาหารยอดฮติ

อยา่งไสอ้ัว่ แคบหม ูน ้าพรกิหนุ่ม ฯลฯ แลว้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม ่

(บรกิารทา่นดว้ย SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ทีส่นามบนิ) 

............. น. ออกเดนิทางจากเชยีงใหม ่กลับกรงุเทพฯ.........  

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทั ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บรษัิทก าหนด บรษิทั  จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้
ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 
ทางบรษิทั  ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั
คณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทั  ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทั   

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด   ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใด  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใด  
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  



 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


