
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

   

 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน (3 คืน)  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
 กุมภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
 มีนาคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 เมษายน 01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 – 08 
 

วันแรก(1) กรุงเทพ – ดอยอ่ำงขำง – ไร่ชำ2000 – ฮิโนกิแลนด์ – เชียงดำว 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม ่โดยสายการบนิไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง” แมค้วามสูงของดอยน้ีจะสูงเฉล่ียเพียง 1,400 

เมตร และยอดดอยสูง 1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วย
ลกัษณะพ้ืนท่ีๆเป็นแอ่งกะทะ จึงท าให้ดอยน้ีมีความ
หนาวเยน็กนั  แบบส่ันสะทา้นแมย้ามแดดจดัๆ ยิ่งถา้
ช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่น่ีจะลดลงต ่ากว่า 10 องศา 
จากนั้นทุกน าท่านเท่ียวชม “ไร่ชา2000” อีกหน่ึงจุด
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามบรรยากาศของร้ิวลายของ
แปลงชาไล่ระดบัในมุมสูง เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูป
กบัไร่ชาไดอ้ย่างมีสไตลเ์ที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร
กลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินบ่าย หลังอาหาร 
น าท่านเดินทางไปยงั “ฮิโนกิแลนด์” อาณาจักรไม้
หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งท่ีอ าเภอ
ไชยปราการจงัหวดัเชียงใหม่โดยเนรมิตพ้ืน ที่กว่า
ร้อยไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท้ 
โดดเด่นด้วยการประดบัตกแต่งอย่างโคมแดงขนาด
ยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิ
เหมื อนที่ ว ัดฟู ชิ มิ อิ น า ริที่ เ กี ย ว โต  ตลอดจน
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆอลงัการทั้งปราสาททองเสา  โทริอิ
นบัร้อยตน้ สระน ้าขนาดใหญ่ สวนเซ็นและรายลอ้ม
ดว้ยอาคารสไตลญ์ี่ปุ่ นอีกหลายหลงัจนเหมือนยกญี่ปุ่ นมาไวใ้นเมืองไทยเลยก็ว่าได้อิสระเก็บภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศยั…  



 

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

ที่พัก : Chiangkham Luang Resort หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันสอง(2) เชียงดำว - บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – วัดเจดีย์หลวง    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใช้ชีวิตอยู่กนัอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอ าเภอแม่
ออน ดว้ยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าให้ท่ีน่ีมีอากาศเยน็และช้ืน
ตลอดทั้งปี และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหล
ผ่านกลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มช้ืนแก่
ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ที่
มีวิหารเป็นไม้ทั้ งหลัง หน้าจั่วหลังคาวดั
แกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลายแบบ
ลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลาง
ล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียว
ขจี บ้านแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านที่ท าเมี่ยง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะ
ชาที่ชาวบ้านเอาใบมาท าเป็นผลิตภัณฑ์
พ้ืนบา้นอย่างหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้าตก หรือสัมผสัวิถีชีวิตชาว
แม่ก าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



 

บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้งของ ‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้าง
ขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้น
ไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดัเป็นท่ี
ประดิษฐานขององคเ์จดยี ์ทรงมอญ ที่ใต้
ฐานพระเจดียม์ีพระบรมสารีริกธาตุ 
สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล 
จากนั้นเดินทางสู่อ.สันก าแพง จากนั้นน า
ท่านสู่ ‘วดัอุโมงค’์ วดัเก่าแก่สร้างขึ้นใน
สมยัพญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ดา้นบน
อุโมงคเ์ป็นเจดียท์ี่มีอายุเก่าแกก่ว่า 700 ปี
ของลา้นนา สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ
ตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 จากนั้นเดินทางสู่ 
‘วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร’ เป็นวดัเก่าแก่ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวดัแห่งน้ี
น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดั
เจดียห์ลวงแห่งน้ีเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของเจดียล์ดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของ
ความสูงเดิม แต่กย็งัคงรูปลกัษณ์ที่สวยงามน่าประทบัใจ ชม ‘วิหารหลวง’ ที่ดา้นหนา้ประตูทางเขา้วิหาร มีบนัได
นาคเล้ือยใชห้างเกี่ยวตวดัขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคูน้ี่เป็นฝีมือเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่เดิม ไดช่ื้อว่า
เป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ และศาลหลกัเมืองท่ีมี ‘เสาอินทขิล’ หรือ เสาหลกัเมือง สร้างขึ้นเม่ือครั้ งพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยูด่า้นใน  

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

ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สำม(3)  อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ – กิ่วแม่ปำน – น ้ำตกแม่ยะ - วัดพระธำตุศรีจอมทองฯ 
                       อุทยำนแห่งชำติแม่วำง – ผำช่อ “นครเพตรำเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคำว -  Meena มีข้ำว 



 

04.30 อรุณสวสัดิ์ ยามเชา้ จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท”์ (110 กม.)  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย (2,565 ม.) 
น าท่านสู่ “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดม
ไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติระยะส้ัน มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 
กิโลเมตร ท่ีความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,400 
เมตร เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและ ทะเลหมอกท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอินทนนท ์

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
  หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล’ 

และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศ
สร้างขึ้นนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บน
ยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูงเสียดฟ้า
น้ีได้อย่างหมดจดงดงามยิ่ง จากนั้นชม ‘น ้ าตกแม่ยะ’ 
น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสวยและสูงท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท ์และยงัเป็นน ้าตกซ่ึงมีความสวย
ที่สุดเป็นอนัดับตน้ๆ แห่งหน่ึงของเมืองไทย ด้วยความ
สูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลั่นกันลงมาถึง
ประมาณ 30 ชั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 
บ่าย  หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทอง

วรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สักการะพระบรมธาตุ
เจดีย ์ ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไว้
ในพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในพระวิหารจตุร มุข 
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม ‘ผาช่อ’ หรือ 
‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.) ประติมากรรมธรรมชาติ
อนัน่าท่ึง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการกดั
เซาะของ ลมฝนจนท าให้แผ่นดินที่เช่ือกนัว่าเมื่อหลายร้อย 

 



 

 ปี หรือพนัปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกดัเซาะจนกลายเป็นหนา้ผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทาง
สู่ อ.สันก าแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกลก้บัแม่น ้าคาว วิถีชีวิตของผูค้น
ในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งาน
ท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาว
โหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพิ้การ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พ้ืนเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้ง
ของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันทีส่ี่(4)  ม่อนแจ่ม –  ม่อนอิงดำว – โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ 
                       อ่ำงเก็บน ้ำห้วยตึงเฒ่ำ – ชมคำเฟ่ เชียงใหม่  – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พ้ืนท่ีบนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตร

จากระดบัน ้าทะเล เดิมบริเวณน้ีชาวบา้น เรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถางและปลูกผ่ิน จน
ในทา้ยที่สุดโครงการหลวงมาขอซ้ือพ้ืนท่ีเขา้โครงการหลวงหนองหอย และพฒันามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
เชียงใหม่ ชมวิวทิวทศัน์ ‘ม่อนอิงดาว’ ชมแนวเทือกเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกบัเด็ก
ดอย ชมแปลงพืชผกัและผลไมเ้มืองหนาว ท่ีปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางสู่ ‘โป่งแยงจงัเกิลโคสเตอร์
และซิปไลน์’  ที่เที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์ของ
เชียงใหม่  ให้ท่านได้มี เวลาลองเล่น Jungle 
Coaster (ราคาเคร่ืองเล่นต่างๆไม่รวมในราคา
ทวัร์) เป็นเคร่ืองเล่นคลา้ยรถไฟเหาะ นั่งได้ 1-2 
คน ผูเ้ล่นจะนัง่อยู่บนรถแบบเปิดแล่นลงมาตาม
รางคดเคี้ยวลงมาจากเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ือง
เล่นมากมาย เช่น QuickJump, Zip Line เป็นตน้ 
อิสระตามอธัยาศยั...   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 

บ่าย เดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน ้าห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.) เป็นโครงการหมู่บา้นตวัอย่างตามพระราชด าริ ภายในอ่างเก็บน ้าห้วย
ตึงเฒ่า เป็นอ่างเก็บน ้าท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มร่ืน เดินเล่นบนสะพานไมไ้ผ่ ชม ‘หุ่นฟางคิงคองยกัษ’์ 
ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่ กลาง ทุ่งข้าว  ท่ ามกลาง
บรรยากาศวิวดอยสุเทพ น าท่านออกเดินทางสู่ 
“ชมคา เฟ่  เ ชี ย งใหม่   (CHOM CAFE AND 
RESTAURANT)” ร้านกาแฟและร้านอาหาร
ยอดฮิตอีกหน่ึงร้าน ร้านในสไตล์สบายๆมีสวน
สวยๆให้ไดถ่้ายรูปเช็คอิน ท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย
ไปบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ...จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปยงัร้านของฝากสไตล์เมืองเหนือ ให้
ท่ านได้ ซ้ือของฝากคนทางบ้าน  ได้ เ วลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เชียงใหม่ 

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
19.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
20.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 121 
22.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 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  
เพ่ิมท่านล่ะ 

07-10 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

14-17 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 5,000 

21-24 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

28-31 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

04-07 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 



 

13-16 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 6,000 

18-21 ก.พ. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

25-28 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 6,000 

04-07 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

11-14 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

18-21 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

25-28 มี.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

1-4 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

3-6 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

4-7 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

5-8 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพยีง 8 ท่ำน 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  



 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด
ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินคา่
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

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

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละครั้ งตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยู่กบัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ ง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


