
                                                                                      

 

เมืองท่ีไมห่มนุตามกาลเวลา … 

ล าปางปลายทางฝัน 4วนั 2คืน 
บ่อน ้าพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหม้ียง 

วดัเฉลิมพระเกยีรติพระจอมเกลา้ราชานสุรณ-์นัง่รถมา้ชมเมือง-วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ || พัก รสีอรท์ จ.ลําปาง 2 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,555.- 
03-06(วนัจักร)ี เมษายน 2563 7,555.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055.- 
23-26 เมษายน ,30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรงุเทพฯ-ลําปาง 
20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดลําปาง โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารว่าง(1) 

ขนมปัง น้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผอ่นตามอธัยาศัยบนรถ 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
ลําปาง-บอ่น้ําพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมีย้ง-วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 
เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้ทีจ่ังหวดัลําปาง บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
07.30 น. นําท่านอาบน้ําแร่แชน้ํ่าตกที ่วนอุทยานแจซ้อ้น บ่อน้ํารอ้นแจซ้อ้นเป็นแหล่งน้ําพุรอ้นทีม่สีภาพการเกดิ

ทางธรณีวทิยา มกีลิน่กํามะถันออ่นๆ จํานวน 9 บอ่ น้ําพุรอ้นมอีณุหภมูเิฉลีย่ 73 องศาเซลเซยีส การอาบ
น้ําแรม่ทีัง้หอ้งอาบแช ่สําหรับ 3-4 คน หอ้งรวมแบบตักอาบและบอ่สําหรับแชอ่าบกลางแจง้ น้ําแรท่ีใ่ชต้่อ
ทอ่โดยตรงมาจากบอ่น้ําพุรอ้น มอีณุหภมูน้ํิาแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถใชแ้ชอ่าบได ้



                                                                                      

ประโยชน์ของการอาบน้ําแร่คอื ชว่ยบําบัดความเมือ่ยลา้ของร่างกาย ชว่ยใหร้ะบบไหลเวยีนของโลหติดี
ขึน้ ช่วยรักษาโรคผวิหนังบางชนิดได ้เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการของโรค
เกีย่วกบักระดกู จากนัน้ชม น้ําตกแจซ้อ้น เป็นน้ําตกทีกํ่าเนดิจากลําน้ําแมม่อญ มน้ํีาไหลตลอดทัง้ปี มแีอง่
น้ํารองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชัน้ๆ ม ี6 ชัน้ อยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานฯ 3 กโิลเมตร มี
ทางเดนิไปสะดวกและสามารถเดนิทางจากบอ่น้ําพรุอ้นไปถงึน้ําตกได ้

10.00 น. นําท่านสัมผัสวถิชีวีติคนพืน้ถิน่บนทีสู่ง ณ บา้นป่าเหมีย้ง อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง โดยบา้นป่าเหมีย้ง เป็น
หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตแิจซ้อ้นโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บา้นป่าเหมีย้ง 
ชมุชนบนเขาสูงโอบลอ้มดว้ยป่าเหมีย้ง มอีากาศเย็นสบายตลอดปี มลีักษณะพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สลับซบัซอ้น สว่นใหญป่ระกอบอาชพีทําสวนเหมีย้ง แปรรูปเหมีย้งและหาของป่าวถิีชวีติของคนในชมุชน
ยงัคงรปูแบบดัง้เดมิมคีวามเป็นเอกลักษณ์ในดา้นขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ  
เดนิชมเสน้ทางศกึษาธรรมชาตจิุดชมววิทีด่อยลา้น เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์ทีก่วา้งไกลไดแ้ก่
ลําปาง, เชยีงใหม่และเชยีงราย และชมจุดชมววิดอยกิว่ฝ่ิน ซึง่เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของจังหวัดลําปาง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ลิม้รสเมนูทอ้งถิน่ยําใบเหมีย้ง ยําดอกเสีย้ว ไขป่่ามสมนุไพร ไสอ้ัว่เห็ดหอม 
15.30 น. นําทา่นชม วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ หรอืพระบาทปู่ ผาแดง หรอืทีช่าวบา้นเรยีก "ดอย

ปู่ ยักษ์" ตามชือ่สถานทีต่ัง้ของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสงูตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดยีส์ขีาว
หลายองคบ์นยอดเขา ซึง่มลีักษณะเป็นหนา้ผาสงู 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ บา้นแมร่สีอรท์ 
ทีพ่ัก ณ บา้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     
พพิธิภณัฑห์อปมูละคอน-น่ังรถมา้ชมเมอืง-สถานีรถไฟนครลําปาง-วัดศรรีองเมอืง-บา้นเสานัก-สะพานรัษฎาภเิศก-วัด
เชยีงราย-พระเจดยีซ์าวหลัง-สสุานไตรลักษณ์(หลวงพอ่เกษม) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. นําทา่นชมประวัตศิาสตรข์องนครลําปางที ่พพิธิภณัฑห์อปมูละคอน  

09.00 น. นําท่านสัมผัสประสบการณ์กับหนึง่เดยีวในประเทศไทยโดยการ น่ังรถมา้ชมเมอืง ลําปางเป็นเมอืงเดยีว
ของประเทศไทยที่ยังใชร้ถมา้เป็นยานพานะสัญจรไปมาในตัวเมอืง โดยรถมา้จะพาท่านผ่านชมความ
สวยงามและคลาสสคิของสถานีรถไฟนครลําปางทีต่ัวอาคารมรีูปแบบการกอ่สรา้งผสมผสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนอืกบัสถาปัตยกรรมยโุรป เป็นอาคาร 2 ชัน้ครึง่ตกึครึง่ไม ้ดา้นหนา้ของสถานีมี
หัวรถจักรไอน้ําอยูท่ีข่า้งหัวรถจักร และมน้ํีาพเุป็นชา้งพน่น้ําพุสวยงามอยูถ่ัดจากหัวรถจักรออกไป จากนัน้
นําทา่นชม วัดศรรีองเมอืง เป็นวัดพมา่ทีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่5 โดยคหบดทีีร่ํ่ารวยจากการทําไมส้มัย
ทีลํ่าปางเป็นศูนยก์ลางการคา้ไมแ้ละการทําป่าไม ้สถาปัตยกรรมทีสํ่าคัญไดเ้ก่ วหิารไมซ้ ึง่มหีลังคาจ่ัว
ซอ้นกนัเป็นชัน้เล็กชัน้นอ้ย มยีอดแหลม 9 ยอด แบบศลิปะพมา่ เพดานเป็นลายไมแ้กะสลัก และเสากลม
ใหญ ่จําหลักลวดลายประดับดว้ยกระจําสฝีีมอืประณีตวจิติรสวยงาม จากนัน้ชม บา้นเสานัก เป็นชือ่ภาษา
คําเมืองหมายถงึบา้นที่มีเสาจํานวนมาก สถาปัตยกรรมของบา้นผสมผสานทัง้แบบพม่าและพื้นเมือง
ลา้นนา โดยแบบระเบยีงบา้นไดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนัน้ผ่านชม สะพานรัษฎาภเิศก 
สะพานรุน่แรกนัน้เป็นสะพานไมส้รา้งในสมัยเจา้บญุวาทยว์งษ์มานติ เจา้ของนครลําปางองคส์ดุทา้ย เพือ่
เชือ่มการปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเขา้ดว้ยกัน โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๔๓๖ ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่๕ นับเป็นสะพานทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ประเทศเลยทเีดยีว คอืยาวถงึ ๑๒๐ เมตร ชวนใหน้กึถงึความกวา้งอลังการของแมน้ํ่าวังสมัยก่อน อกีทัง้
เขา้ใจดว้่าชือ่รัษฎาภเิศกนี้มทีีม่าจากการสรา้งสะพานเพือ่นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นทีร่ะลกึในงานพระราชพธิี
รัชดาภเิษกรัชกาลที ่๕ ซึง่พระองคท์า่นก็ไดพ้ระราชทานนาม “รัษฎาภเิศก” ใหก้ับสะพานแห่งนี้  จากนัน้
นําทา่นชม วัดเชยีงราย  ชมศลิปะลา้นนาประยกุตก์ับศลิปะภาคกลาง บรูณะแลว้เสร็จเมือ่ปี 2555 ภายใน
วหิารประดษิฐานพระประธาน ซึง่เป็นพระพทุธรูปปางประทานพร ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นพระพุทธรูปทีง่ดงามทีส่ดุ
องคห์นึง่ของภาคเหนอื 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. นําท่านนมัสการ พระเจดยีซ์าวหลัง เป็นวัดใหญ่อยูก่ลางทุ่งนา บรเิวณวัดร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ "ซาว" 

แปลว่า 'ยีส่บิ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค'์ วัดพระเจดยีซ์าวหลัง แปลว่า วัดทีม่เีจดยี ์20 องค ์พระอโุบสถ
หลังใหญ่ซึง่ประดษิฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยทีม่พีุทธลักษณะงดงาม บานประตูทัง้
สามเป็นของโบราณ เขยีนลวดลายรดน้ําละเอยีดสวยงาม เสาซุม้ประตูหนา้ต่างประดับลวดลายกระจกสี

เป็นลักษณะศลิปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไมช้ัน้เดียวดา้นหลังพระอุโบสถ ไดจ้ัดเป็น
พพิธิภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบา้นนํามาถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบา้นไดขุ้ดพบ
พระพุทธรูปทองคําบรสิุทธิห์นัก 100 บาทสองสลงึ มามอบใหแ้กท่างวัดซึง่พระพุทธรูปองคน์ี้ช ือ่ว่า พระ
แสนแซท่องคํา เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั ศลิปะสมยัลา้นนา ราวพทุธศตวรรษที ่21 ขนาดหนา้ตักกวา้ง 
9 นิว้ครึง่ สงู 15 นิว้ เป็นพระพทุธรปูทองคําองคแ์รกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณวัตถแุหง่ชาต ิ

15.00 น. นําท่านชมสถานปฏบิัตธิรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก สํานักสสุานไตรลักษณ์ สักการะรูปปั้นหลวง



                                                                                      

พอ่เกษมขนาดใหญท่ีส่งัเกตเห็นไดจ้ากถนน ภายในบรเิวณมมีณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยกุต์ 
มรีูปปั้นหุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจอิาจารย ์ซึง่มผีูเ้คารพนับถอืเป็นจํานวนมาก น่ังขัดสมาธิ
ขนาดเทา่รปูจรงิ เพือ่ใหป้ระชาชนเคารพสกัการะ  

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  
ทีพ่ัก ณ บา้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
โรงงานเซรามคิธนบด-ีวัดพระธาตลํุาปางหลวง-กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านไปชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึจากเมอืงลําปางกันที่ โรงงานเซรามคิธนบด ี โรงงานเซรามคิแห่งแรกของ

จังหวัดลําปางทีผ่ลติชามตราไกส่ง่ขายไปทั่วประเทศสรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีงใหก้ับจังหวัดลําปางจนถงึ
ปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดสีกลุ ก่อตัง้โดย นายอี(้ซมิหย)ู แซฉ่นิ เมือ่ พ.ศ.2508 เพือ่ผลติเซรามคิสําหรับ
ตลาดในประเทศดว้ยกรรมวธิกีารผลติแบบดัง้เดมิตัง้แต่การเตรยีมวัตถุดบิจนถงึการเผาดว้ยเตามังกร(เตา
ฟืนโบราณ) มาจนถงึปัจจบุนันี ้

10.00 น. นําทา่นเขา้สู ่วัดพระธาตลํุาปางหลวง ซึง่ถอืวา่เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีฉลู(วัว) วัดทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม
แห่งหนึ่งของลําปาง ใหท้่านสักการะองคพ์ระธาตุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ 
ภายในวหิาร ซึง่เป็นความมหัศจรรยข์องการมาเยอืน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า(10) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

05-08 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

12-15 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

19-22 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

26-29 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 
12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

23-26 เมษายน 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

07-10 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

14-17 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

21-24 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
28-31 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตสํารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

 



                                                                                      

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ชําระมัดจําทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

4.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สําหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่น/รถบสัปรับอากาศ ขัน้ตํ่า 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 



                                                                                      

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


