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เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน 

ซุปตาร.์..ฮกักนัไดก่้เจา้ 

 ก าหนดเดินทาง พฤศจิกายน 2563-มีนาคม2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอียดการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 

1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – เชยีงใหม่ - - - 

2 รา้นโกเหน่ง-หมูบ่า้นชาวเขามง้ดอยปยุ-พระต าหนกัภพูงิคราช
นิเวศน์-วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยค า-วดัอุโมงค ์

/ / / 

3 ดอยมอ่นแจม่-มอ่นแจม่ sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี-้
วดัป่าดาราภริมย-์กาดหน้ามอ เชยีงใหม่ 

/ / - 

4 ตลาดวโรรส-พระธาตุล าปางหลวง-กรงุเทพฯ / / - 
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วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อหอ้ง 

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  

(จ่ายเพิม่) 

 

 จ านวนที่น ัง่ 

วนัท่ี 26 – 29 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 9 

วนัท่ี 04-07 ธนัวาคม 2563 

วนัพอ่แห่งชาติ 

5,888 1500 9 

วนัท่ี 10 – 13 ธนัวาคม 2563 

วนัรฐัธรรมนูญ และรฐับาลประกาศวนัหยดุพเิศษ 

10-13 ธ.ค. 2563 

5,888 1,500 9 

วนัท่ี 17-20 ธนัวาคม 2563  5,588 1,500 9 

วนัท่ี 24-27 ธนัวาคม 2563  5,588 1,500 9 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม2564 

วนัหยดุปีใหม ่

6,888 
1,500 

9 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม2563 - 3มกราคม 2564 

วนัหยดุปีใหม ่

6,888 
1,500 

9 

 วนัท่ี 7-10 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 14 -17 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 21-24 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 28-31 มกราคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 4-7 กุมภาพนัธ ์2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 11-14 กุมภาพนัธ ์2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 18-21 กุมภาพนัธ ์2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 25-28 กุมภาพนัธ ์2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 4-7 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 11-14 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 18-21 มีนาคม 2564 5,388 1,500 9 

วนัท่ี 25-28 มีนาคม 2564 4,888 1,500 9 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.เชียงใหม่ 

 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)  ระหว่างทางให้ท่าน
พกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้ห้องน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (8 ท่านขึ้นไป คอน
เฟิรม์ เดินทาง) 

วนัท่ีสอง   รา้นโกเหน่ง-หมู่บา้นชาวเขามง้ดอยปุย-พระต าหนกัภูพิงคราชนิเวศน-์วดัพระธาตุดอยสุเทพ-

วดัพระธาตุดอยค า-วดัอุโมงค ์

เช้า น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชยีงใหม ่
  บรกิารอาหารเชา้ ณ ร้านโกเหน่ง หรอืเทยีบเท่า มือ้ท่ี 1 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปยุ  เป็นทีอ่ยู่ของหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ (แมว้) อยู่เลย
ขึน้ไปจากพระต าหนักภูพงิคร์าชนิเวศน์ 4 กโิลเมตร อยู่ในพืน้ทีข่อง อุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-
ปุย จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ตัง้ของดอยปุยอยู่ในแนวของเทอืกเขาถนนธงชยั สูงจากระดบัน ้าทะเล 
1,658 เมตร สภาพภมูปิระเทศของดอยปยุเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่และป่าสน และดอกไมเ้มอืงหนาว
ที่ชาวเขาปลูกไว้ ถ้ามาในช่วงปลายเดือน
ธนัวาคมถงึต้นเดอืนมกราคมดอกนางพญา
เสอืโครง่จะออกดอกสชีมพสูวยงาม บนดอย
ปยุมอีากาศหนาวเยน็และชืน้เกอืบตลอดทัง้
ปี ภายในหมู่บา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึซึง่มี
ทัง้ผลิตภายในหมู่บ้านและน ามาจากที่อื่น
วางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย หรือถ้า
ต้องการเช่าชุดชาวเขาใส่ถ่ายรูป มใีหเ้ช่าที่
ดา้นหน้าทางเขา้ 
  

 น าท่านเดนิทาง  พระต าหนักภพิูงคราชนิเวศน์ตัง้อยู่บนดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ. เมอืง จ.
เชยีงใหม่ หรอืจากพระธาตุดอยสุเทพขึน้ไปประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นพระต าหนักประทบัแปร
พระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช และสมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยยีน
ราษฎรในพืน้ทีภ่าคเหนือ และทรงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใชเ้ป็นทีร่บัรองพระ
ราชอาคนัตุกะที่เสด็จฯ เยอืนประเทศ
ไทย โดยพระกรุณาทรงโปรดให้สร้าง
ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2504 แรกเริม่นัน้มกีาร
ก่อสร้างเฉพาะองค์พระต าหนักที่
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ประทบั และเรอืนรบัรองเท่านัน้ ส่วนเรอืนอื่นๆ ได้มกีารสร้างเพิม่เติมภายหลงั  (ราคานี้ไม่รวม
ค่าบริการรถไฟฟ้าน าชม) 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 2 
 น าท่านเดนิทางวดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดั

ที่มคีวามส าคญัมากที่สุดของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ตัง้อยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กบัตัวเมอืงเชยีงใหม่ 
นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ครัง้แรกมกัจะมา
เทีย่วชม และไหว้พระเพื่อเป็นสริมิงคล ภายใน
วดัมเีจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรง
แปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก  2 ชัน้  อายุ
มากกว่า 500 ปี  
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค าเป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่
กว่า 1,300 ปีสรา้งในสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งใน
ปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏิ
สงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวดัสุวรรณ
บรรพต แต่ชาวบา้นเรยีกว่า “วดัดอยค า”เป็นวดัที่
มชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน มอีงคห์ลวงพ่อ
ทนัใจซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัพญากอืนา กษตัรยิแ์ห่ง
อาณาจกัรล้านนา ปัจจุบนัมชีื่อเสยีงอย่างมากใน
เรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นกัท่องเทีย่ว
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางกม็าเทีย่ว ท าบุญ 
ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมื่อได้สมหวงัแลว้จะน าดอก
มาลิม า แก้ บน  ( ค ว าม เ ชื่ อ เ ฉพ าะบุ ค ค ล ) 
นอกจากนี้บนวดัพระธาตุดอยค ายงัมจีุดชมววิที่
สวยงาม ที่สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์รอบเมอืง
เชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเหน็องคพ์ระธาตุเหลอืงอร่ามสว่างไสว 
ซึง่มคีวามงดงามมาก  
 จากนัน้นท่านเดนิทางสู่วดัอโุมงคห์รือสวนพุทธธรรม ตัง้อยู่ที ่ถนนสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม่ ที่นี่สร้างขึ้นในสมยัพญามงัรายราวๆ ปี 
พ.ศ.1839 ซึง่ถ้านับถงึวนันี้กร็าวๆ 700 กว่าปี ต่อมา
พญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่ เพื่อให้พระมหา
เถระจนัทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสนากรรมฐาน ก าแพงภายใน
จึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมี
ภาพวาดจติรกรรมผาผนังที่มคีวามเก่าแก่อยู่ภายใน
อุโมงคอ์กีดว้ย  
 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรมธารนิ ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัท่ีสาม   ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี้ -วดัป่าดาราภิรมย-์ 

 กาดหนา้มอ เชียงใหม่ 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี4 
  น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ สโลว์

ไลฟ์กนั ที่ ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมววิลอยฟ้า
แห่งใหม่ทางเดนิเหนือเมฆที่จะพาคุณเดนิล่องลอย
ไปตามสวนดอกไม้ชมววิธรรมชาติแบบพาโนรามา 
มคีวามยาวตลอดเสน้ทางกว่า 100 เมตร หากใครที่
อยากแต่งชุดแม้วสวยๆ อารมณ์คนในเมืองอยาก
หลงดอย ถ่ายรูปกันกับแก๊งเพื่อนๆ สามารถเช่า
เพิม่เตมิได ้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่
ที่สุดของเชยีงใหม่ที่มชีื่อว่า Kuv Niam Forest 
(กูเ๊นียร ์ฟอรเ์รส) ทุ่งดอกไม้สวยๆนี้ตัง้อยู่ที่ต าบล
แมแ่รม อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ค่ะ  มจีุดเด่นคอื เป็นทุ่ง
ดอกไมข้นาดใหญ่ที่มองเหน็ทวิเขาสวยงาม ที่นี่เต็ม
ไปดว้ยดอกมารก์าเรต็สมี่วงสุดงดงาม เป็นภาพทีน่่า
ประทับใจมากๆมีพรอพถ่ายรูปให้เช่าเช่น  ร่ม
กระดาษ ถงัดอกไม ้ช่อดอกไม ้คดิพร๊อพละ 20 บาท  
ใครมีพร็อพถ่ายรูปสวยๆเตรียมไปได้นะคะ เช่น 
มงกุฎดอกไม ้
 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 5 
 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซอมบี้ คาเฟ่ (Zombie Cafe) รา้นกาแฟรมิล าธารน ้าใส อ าเภอแม่รมิ 

เชยีงใหม ่จบิกาแฟกลางล าธารน าใสๆ ใหลผ่านดา้นหน้าเหมอืนกบัว่าเราเขา้มาสู่ อกีโลกหนึ่งหรอื 
จะไปจบิกาแฟชมววิมุมสูงบนบ้านต้นไมใ้หญ่กลางทุ่งนาเขยีวขจี รา้นกาแฟ ซอมบี ้มตี้นไมน้้อย
ใหญ่อยูโ่ดยรอบ ล าธารใหลผ่านดา้นหน้าเหมอืนกบัว่าเราเขา้มาสู่ อกีโลกหนึ่ง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่าดาราภิรมย ์เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมี
ความสวยงามตดิอนัดบัต้นๆ ของวดัในเชยีงใหม่ สิง่ก่อสรา้งล้วนมคีวามวจิติร ในสถาปัตยกรรม
แบบลา้นนา วดัป่าดาราภริมยม์คีวามส าคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งที ่7 ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีต่ ัง้
ของวดัอยูด่า้นหลงัทีว่่าการอ าเภอแม่รมิ และตดิกบัพระต าหนกัดาราภริมย ์ภายในวดัมบีรรยากาศ
รม่รืน่ เงยีบสงบ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีก่าดหน้ามอเชียงใหม่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง เป็นแหล่งรวมสนิคา้วยัรุ่น  ม ีทัง้รา้นหมกูระทะ อาหารญี่ปุ่ น ขนมต่างๆ 
เครื่องดื่ม ร้านอาหารเยอะมากๆ กินเสร็จแล้วเดินย่อย หาซื้อเสื้อผ้า กางเกง เครื่องใช ้
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เครื่องประดบั สนิคา้เยอะมาก อสิระให้ท่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

 
ท่ีพกั โรงแรมธารนิ ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
วนัท่ีสี่   ตลาดวโรรส -วดัพระธาตุล าปางหลวง-กรุงเทพฯ 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี 6 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม่ ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มปีระวตัิอนัยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรอืคน
เชยีงใหมเ่อง กจ็ะต้องมาจบัจ่ายหาซือ้ขา้วของกนัยงักาดหลวงแห่งนี้  ตลาดแห่งนี้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ 
ทีน่ักท่องเที่ยวมกัจะมาหาซื้อของฝากกนัเสยีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสนิค้าอาหารพื้นเมอืงที่ขึน้ชื่อ
จ าพวกไสอ้ัว่ แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหม ูผลติภณัฑผ์กั ผลไมแ้ปรรปู นอกจากนี้ยงัมแีหล่งรวม
อาหารพืน้เมอืงราคาถูกอกีมากมาย อสิระใหท้่านซือ้ของฝากลบั  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรงุเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก่  
พระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดั
คู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ ตามต านานกล่าวว่ามมีาตัง้แต่สมยัพระนางจามเทวี  ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่มากมาย และวดัพระธาตุล าปางหลวง
ยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” 
(พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืง
ของจังหวัดล าปาง เป็นพระพุทธรูปปาง
สมาธ ิศลิปะล้านนาสลกัดว้ยหยกสเีขยีว ชม
เงาพระธาตุกลับหัว  และเ ป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกดิ ปีฉล ู(ปีววั) ใครเกดิปีววัตอ้งไป
นมสัการสกัครัง้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 7 
 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กโิลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7ชัว่โมง) 

เวลาโดยประมาณ  
22.00 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 
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 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
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* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 

 

 

 


