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เชียงใหม่ + วนั / คืน 
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วนัที& รายละเอยีดการเดนิทาง เช้า เที&ยง เยน็ 

1 ปั# ม ปตท.ดินแดง-วภิาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – เชียงใหม่ - - - 

2 ร้านโกเหน่ง-หมู่บา้นชาวเขามง้ดอยปุย-พระตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศน์-

วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยคาํ-วดัอุโมงค ์
/ / / 

3 ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี#-วดั

ป่าดาราภิรมย-์กาดหนา้มอ เชียงใหม่ 
/ / - 

4 ตลาดวโรรส-พระธาตุลาํปางหลวง-กรุงเทพฯ / / - 

วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 

(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี&ยว  

(จ่ายเพิ&ม) 

 

 จํานวนที&นั&ง 

วนัที& 26 – 29 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 9 

วนัที& 04-07 ธันวาคม 2563 

วนัพ่อแห่งชาติ 
5,888 1500 9 

วนัที& 10 – 13 ธันวาคม 2563 

วนัรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลประกาศวนัหยุด

พเิศษ 10-13 ธ.ค. 2563 

5,888 1,500 9 

วนัที& 17-20 ธันวาคม 2563  5,588 1,500 9 

วนัที& 24-27 ธันวาคม 2563  5,588 1,500 9 

วนัที& 30 ธันวาคม 2563 – 02 มกราคม2564 

วนัหยุดปีใหม่ 
6,888 

1,500 
9 

 วนัที& 31 ธันวาคม2563 - 3มกราคม 2564 

วนัหยุดปีใหม่ 
6,888 

1,500 
9 

 วนัที& 7-10 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 14 -17 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ปัVม ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงใหม่ 

 

18.00 น. พร้อมกนัทีMจุดนดัพบ ณ ปัVม ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจา้หนา้ทีMทางบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ'นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และมี

เจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง 

*กรุณาเผื&อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื&องจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน มาไม่

ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ]ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัVงสิVน  

19.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหวา่งทางใหท่้านพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนํ#าตามความเหมาะสมของเส้นทาง (8 ท่านขึVนไป คอนเฟิร์ม เดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที& 21-24 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 28-31 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 4-7 กมุภาพนัธ์ 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 11-14 กมุภาพนัธ์ 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 18-21 กมุภาพนัธ์ 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 25-28 กมุภาพนัธ์ 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 4-7 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 11-14 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 18-21 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัที& 25-28 มีนาคม 2564 4,888 1,500 9 
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วนัที&สอง   ร้านโกเหน่ง-หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย-พระตําหนักภูพงิคราชนิเวศน์-วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระ

ธาตุดอยคาํ-วดัอุโมงค์ 

เช้า นาํท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ 

 ä บริการอาหารเชา้ ณ ร้านโกเหน่ง หรือเทียบเท่า มืVอที& 1นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาม้งดอย

ปุย  เป็นทีMอยูข่องหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ (แมว้) 

อยู่ เลยขึ# นไปจากพระตําหนักภูพิงค์ราช

นิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื#นทีMของ อุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชียงใหม่ ทีMตั#ง

ของดอยปุยอยูใ่นแนวของเทือกเขาถนนธงชยั 

สูงจากระดบันํ# าทะเล 1,658 เมตร สภาพภูมิ

ประเทศของดอยปุยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่

และป่าสน และดอกไมเ้มืองหนาวทีMชาวเขา

ปลูกไว ้ถา้มาในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึง

ตน้เดือนมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งจะ

ออกดอกสีชมพสูวยงาม บนดอยปุยมี 

                               อากาศหนาวเยน็และชื#นเกือบตลอดทั#งปี ภายในหมู่บา้นมีร้านขายของทีMระลึกซึM งมีทั#งผลิตภายใน

หมู่บา้นและนาํมาจากทีMอืMนวางขายให้แก่นกัท่องเทีMยวดว้ย หรือถา้ตอ้งการเช่าชุดชาวเขาใส่ถ่ายรูป มี

ใหเ้ช่าทีMดา้นหนา้ทางเขา้ 

  

 นาํท่านเดินทาง  พระตําหนักภูพงิคราชนิเวศน์ตั#งอยูบ่นดอยบวกหา้ ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ

จากพระธาตุดอยสุเทพขึ#นไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นพระตาํหนักประทบัแปรพระราชฐานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช  และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถทีMจงัหวดัเชียงใหม่ 

เ พืM อทรง เยีM ยม เยียนราษฎรในพื# นทีM

ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

ฯ ใชเ้ป็นทีMรับรองพระราชอาคนัตุกะทีM

เสด็จฯ  เยือนประเทศไทย  โดยพระ

กรุณาทรงโปรดให้สร้างขึ#นเมืMอ พ.ศ. 

2504 แรกเริM มนั#นมีการก่อสร้างเฉพาะ

องค์พระตาํหนักทีMประทับ และเรือน

รับรองเท่านั#น ส่วนเรือนอืMนๆ ไดมี้การสร้างเพิMมเติมภายหลงั (ราคานีVไม่รวมค่าบริการรถไฟฟ้านําชม) 
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เที&ยง  ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืVอที& 2 

 นาํท่านเดินทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีMมี

ความสาํคญัมากทีMสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ ตั#งอยู่

บนดอย สุ เทพ  ใกล้กับตัว เ มื อ ง เ ชี ย ง ให ม่  

นกัท่องเทีMยวทีMมาเชียงใหม่ครั# งแรกมกัจะมาเทีMยว

ชม และไหวพ้ระเพืMอเป็นสิริมงคล ภายในวดัมี

เจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรงแปด

เหลีMยมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั#น อายุมากกว่า 500 

ปี  

นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยคาํเป็นวดัทีMมีความสาํคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี

สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัต ริย์แ ห่งหริ ภุญชัย  โดยพระโอรสทั# ง  2 เ ป็นผู ้ส ร้ างใน

ปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิ

สงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั# น เดิมชืMอวดัสุวรรณ

บรรพต แต่ชาวบา้นเรียกวา่ “วดัดอยคาํ”เป็นวดัทีMมี

ชืMอเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อ

ทนัใจซึM งสร้างขึ#นในสมยัพญากือนา กษตัริยแ์ห่ง

อาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีชืMอเสียงอย่างมากใน

เรืMองของความศกัดิc สิทธิc  คนทอ้งถิMน นกัท่องเทีMยว

ทั#งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเทีMยว ทาํบุญ 

ขอพรให้สุขสมหวงั เมืMอไดส้มหวงัแลว้จะนาํดอก

มาลิมาแกบ้น (ความเชืMอเฉพาะบุคคล) นอกจากนี#

บนวดัพระธาตุดอยคาํยงัมีจุดชมวิวทีMสวยงาม ทีM

สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ได ้

ยามคํMาคืนเมืMอมองขึ#นไปบนพระธาตุดอยคาํจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึM งมีความ

งดงามมาก  

 จากนั#นนท่านเดินทางสู่วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม ตั# งอยู่ทีM ถนนสุเทพ อาํเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ ทีMนีMสร้างขึ#นในสมยัพญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.

1839 ซึM งถ้านับ ถึงวัน นี# ก็ ร าวๆ  700 กว่ า ปี  ต่อมา

พญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ# นทีMนีM เพืMอให้พระมหา

เถระจนัทร์ใชเ้ป็นทีMวิปัสสนากรรมฐาน กาํแพงภายใน

จึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงย ังมี

ภาพวาดจิตรกรรมผาผนังทีMมีความเก่าแก่อยู่ภายใน

อุโมงคอี์กดว้ย  

 

เยน็  ä บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มืVอที& 3 

ที&พกั โรงแรมธาริน ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
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วนัที&สาม   ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบีV-วดัป่าดาราภิรมย์- 

 กาดหน้ามอ เชียงใหม่ 

เช้า  ä บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีMพกั มืVอที&4 

  นาํท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิc  ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบา้นแบบ สโลวไ์ลฟ์

กนั ทีM ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่

ทางเดินเหนือเมฆทีMจะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวน

ดอกไมช้มวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาว

ตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร หากใครทีMอยากแต่งชุด

แมว้สวยๆ อารมณ์คนในเมืองอยากหลงดอย ถ่ายรูป

กนักบัแก๊งเพืMอนๆ สามารถเช่าเพิMมเติมได ้ 

จากนั#นนาํท่านเดินทางสู่ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตทีMใหญ่ทีMสุด

ของเชียงใหม่ทีM มี ชืM อว่า  Kuv Niam Forest (กู๊ เ นียร์  

ฟอร์เรส) ทุ่งดอกไมส้วยๆนี#ตั#งอยูที่Mตาํบลแม่แรม อ.แม่

ริม จ.เชียงใหม่ค่ะ  มีจุดเด่นคือ เป็นทุ่งดอกไมข้นาด

ใหญ่ทีMมองเห็นทิวเขาสวยงาม ทีMนีMเตม็ไปดว้ยดอกมาร์

กาเร็ตสีม่วงสุดงดงาม เป็นภาพทีMน่าประทบัใจมากๆมี

พรอพถ่ายรูปให้เช่าเช่น ร่มกระดาษ ถงัดอกไม้ ช่อ

ดอกไม ้คิดพร๊อพละ 20 บาท  ใครมีพร็อพถ่ายรูปสวยๆ

เตรียมไปไดน้ะคะ เช่น มงกฎุดอกไม ้

 

เที&ยง  ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืVอที& 5 

 

บ่าย จากนั# นนําท่านเดินทางสู่ ซอมบีV คาเฟ่ (Zombie Cafe) ร้านกาแฟริมลาํธารนํ# าใส อาํเภอแม่ริม 

เชียงใหม่ จิบกาแฟกลางลาํธารนาํใสๆ ใหลผา่นดา้นหนา้เหมือนกบัวา่เราเขา้มาสู่ อีกโลกหนึMงหรือ จะ

ไปจิบกาแฟชมวิวมุมสูงบนบา้นตน้ไมใ้หญ่กลางทุ่งนาเขียวขจี ร้านกาแฟ ซอมบี#  มีตน้ไมน้อ้ยใหญ่อยู่

โดยรอบ ลาํธารใหลผา่นดา้นหนา้เหมือนกบัวา่เราเขา้มาสู่ อีกโลกหนึMง  

 จากนั#นนาํท่านเดินทางสู่ วดัป่าดาราภิรมย์ เป็นวดัทีMมีความสวยงามแห่งหนึMงของ อ.แม่ริม และมีความ

สวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของวดัในเชียงใหม่ สิM งก่อสร้างลว้นมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบ

ลา้นนา วดัป่าดาราภิรมยมี์ความสาํคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งทีM 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทีMตั#งของวดั

อยูด่า้นหลงัทีMวา่การอาํเภอแม่ริม และติดกบัพระตาํหนกัดาราภิรมย ์ภายในวดัมีบรรยากาศร่มรืMน เงียบ

สงบ 
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 จากนั#นนาํท่านเดินทางไปชอ้ปปิ# งทีMกาดหน้ามอเชียงใหม่ มีของขายมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้แฟชัMน 

หรือ ของพื#นเมือง เป็นแหล่งรวมสินคา้วยัรุ่น  มี ทั#งร้านหมูกระทะ อาหารญีMปุ่น ขนมต่างๆ เครืMองดืMม 

ร้านอาหารเยอะมากๆ กินเสร็จแลว้เดินยอ่ย หาซื#อเสื#อผา้ กางเกง เครืMองใช ้เครืMองประดบั สินคา้เยอะ

มาก อิสระใหท่้านชอ้ปปิ# ง ทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ทีMพกั 

 

ที&พกั โรงแรมธาริน ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที&สี&   ตลาดวโรรส -วดัพระธาตุลาํปางหลวง-กรุงเทพฯ 

 

เชา้   ä บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีMพกั มืVอที& 6 

 จากนั#นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ ถือเป็นตลาดทีMใหญ่ทีMสุดของจงัหวดั

เชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ทีMมีประวติัอนัยาวนานมานบัร้อยปี นกัท่องเทีMยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็

จะตอ้งมาจบัจ่ายหาซื#อขา้วของกนัยงักาดหลวงแห่งนี#  ตลาดแห่งนี# ยงัมีสินคา้ต่างๆ ทีMนักท่องเทีMยว

มกัจะมาหาซื#อของฝากกนัเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินคา้อาหารพื#นเมืองทีMขึ#นชืMอจาํพวกไส้อัMว แหนม 

นํ#าพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภณัฑผ์กั ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี#ยงัมีแหล่งรวมอาหารพื#นเมืองราคาถูกอีก

มากมาย อิสระใหท่้านซื#อของฝากลบั  

หลงัจากนั#นนาํท่านเดินทางสู่กรุงเทพ ระหวา่งทางแวะไหวส้ถานทีMศกัดิc สิทธิc อีก 1 ทีMไดแ้ก่  

พระธาตุลาํปางหลวง ตั#งอยูใ่นเขตตาํบลลาํปางหลวง อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมือง

ลาํปางมาแต่โบราณ ตามตาํนานกล่าววา่มีมาตั#งแต่สมยัพระนางจามเทวี  ราวปลายพุทธศตวรรษทีM 20 

เป็นวดัไม้ทีMสมบูรณ์ทีMสุดแห่งหนึM งของไทย 

งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และ

วดัพระธาตุลาํปางหลวงยงัเป็นทีMประดิษฐาน 

“พระแก้วดอน เต้ า ”  (พระแก้วมรกต ) 

พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัลาํปาง 

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลา้นนาสลกั

ดว้ยหยกสีเขียว ชมเงาพระธาตุกลบัหัว และ

เป็นพระธาตุประจาํปีเกิด ปีฉลู (ปีววั) ใครเกิด

ปีววัตอ้งไปนมสัการสกัครั# ง 
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เทีMยง  ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืVอที& 7 

 จากนั#นเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 7ชัMวโมง) เวลา

โดยประมาณ  

22.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธิ] เปลี&ยนแปลงรายการทวัร์ได้ตามความเหมาะสม อนัเนื&องจากสภาวะอากาศ, การเมือง 

และเหตุสุดวสัิยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทาง

เป็นสําคญั 

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเชืVอโควดิ-19 ของเรา 

v ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
v ฉีดพน่ฆ่าเชื#อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

v การจดัโตะ๊อาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  
v มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

สําเนาบัตรประชาชน ใชส้าํหรับการทาํประกนัการเดินทาง กรณีทีMท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีMใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกบัหลกัฐานการชาํระเงิน *****  

โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ

 
อตัราค่าบริการนีVรวม  

ü ค่ารถตูป้รับอากาศนาํเทีMยวตามรายการ 
ü ทีMพกัตามทีMระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

ü บริการนํ#าดืMม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีMต่าง ๆ ตามรายการทีMระบุ    

ü ค่าอาหาร ตามรายการทีMระบุ  

ü มคัคุเทศกน์าํเทีMยวตลอดการเดินทาง 
ü ค่าเบี#ยประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเทีMยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุม

ถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจาํตวั ) กรณีเสียชีวิต จากอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่องเทีMยว 

วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงืMอนไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนีV ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืMองดืMม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีMมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีMของชาวต่างชาติทีMเพิMมเติมตามการจ่ายจริง 
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× ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชาํระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี) 

× ชาวต่างชาติ ชาํระเพิMมท่านละ 700 บาท 

× ค่าอาหารสาํหรับท่านทีMทานเจ มงัสวรัิติ หรืออาหารสาํหรับมุสลิม 

× ภาษีมูลค่าเพิMม 7 %  

เงื&อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนทีMเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระ

เงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจอง

หรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื&อนไขการยกเลกิ และคืนค่าทวัร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั#งแต่ 30 วนัขึ#นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีMเกิดขึ#นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดทีMลูกคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีMเกิดขึ#นจริง(ถา้มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธิc ยดึเงินเตม็จาํนวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีMเกิดขึ#นจริง(ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายทีMเกิดขึ#นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจาํร้านอาหาร และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอืMนๆ 

หมายเหตุ :  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ]ที&จะเลื&อนการเดนิทางกรณทีี&มีนักท่องเที&ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ] ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัVงสิVน หากเกดิสิ&งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธิ]ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณท่ีานลืมสิ&งของไว้ที&โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามที&ท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัVงสิVน หากเกดิกรณ ีการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 

การนําสิ&งของผดิกฎหมาย ซึ&งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

- เมื&อท่านตกลงชําระเงินค่าทัวร์ทัVงหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื&อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัVงหมด  

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทัVงสิVนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่านัVน 

- สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน

การท่องเที&ยวแต่ละสถานที&น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัV งที&ต้องเร่งรีบ เพื&อให้ได้

ท่องเที&ยวตามโปรแกรม 

- เมื&อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ&ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ] ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัVงสิVน 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- กรณทีี&โปรแกรมมีที&พกั ทางบริษัทจะจัดที&นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอน
ให้กบัลูกค้าที&ไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณทีี&ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบุ  

** เมื&อท่านชําระเงนิค่าทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื&อนไขข้อตกลงทัVงหมดนีVแล้ว 

** 


