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เทีย่วเชยีงใหม ่3 วนั 2 คนื เทีย่วคุม้ คุณภาพครบ 
บนิตรง สะดวก รวดเร็ว สบาย ๆ  
บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 

วนัที ่
 

โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิเชยีงใหม ่
วดัดอยสุเทพ- บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นทอ่งเทีย่ว
เชงิอนุรกัษ-์วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร- วดัพระสงิห-์ 
กาดมณี 

-    HOTEL M   
หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 ฮโินกแิลนด-์ไรช่าลุงเดช-วดัป่าดาราภริมย ์พระ
อารามหลวง- วนันมิมาน  

 -      HOTEL M 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ-กาดหลวง-

สนามบนิเชยีงใหม-่สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

  -  
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วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิเชยีงใหม่-ดอยสุเทพ-แม่ก าปอง หมู่บา้น
ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ-์รา้นกาแฟ- วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร-วดัพระสงิห-์ 

 

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบนิสุวรรณ

ภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ  ไทยสมายล ์พบเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำร

ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก  

07.25น. ออกเดินทำงสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสำยกำรบิน ไทยสมายล เ์ที่ยวบินที่ 

WE102 (หมำยเหตุ: ไฟล์ท และเวลำกำรบิน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม

นโยบำยของสำยกำรบนิ) 

08.45 น. เดนิทำงถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ หลังจำกรับสมัภำระและท ำธรุะ

สว่นตัวแลว้ น ำทำ่นออกเดนิทำงดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่  

 เดนิทำงสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ ระหวำ่งเดนิทำงผ่ำนอนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั 
แวะนมัสกำรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคล และเมือ่เดนิทำงถงึบรเิวณลำนจอดรถวัดพระ
ธำตุดอยสุเทพ น ำท่ำนขึน้รถรำง(คา่ขึน้-ลงรถราง รวมในทวัร)์ เพื่อไปกรำบ
สักกำระพระธำตดุำ้นบน พระธำตดุอยสเุทพเป็นพระธำตปุระจ ำปีเกดิของคนทีเ่กดิ
ปีมะแม ตำมควำมเชือ่ หำกไดม้ำสักกำระและอธษิฐำนขอพรเดนิวนรอบพระธำต ุ3 
รอบ และไหวพ้ระธำตุครบทัง้ 4 ทศิ เชือ่กันว่ำจะแคลว้คลำดปลอดภัย ขอพรจะ
ส ำเร็จสมหวังดังปรำรถนำ 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1)  

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บา้นแม่ก าปอง หมู่บำ้นเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ำมกลำงขุนเขำ ที่นี่มี

อำกำศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี บำ้นแม่ก ำปองเป็น

หมู่บำ้นทีท่ ำเมีย่ง กำแฟ และชำ เป็นอำชพีหลัก 

จำกนั้นพำท่ำนแวะชมน ้ำตกแม่ก ำปองซึง่เป็น

แหลง่ท่องเทีย่วทำงธรรมชำตทิีส่มบรูณ์เป็นอยำ่ง

ดี และพำท่ำนแวะรำ้นกำแฟ ใหท้่ำนอสิระตำม

อัธยำศัย  

จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นสถำนทีป่ระดษิฐำน

เจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นพระ

อำรำมหลวงเก่ำแก่ของเชียงใหม่ และเป็นที่ตัง้

ศำลหลักเมืองของเชยีงใหม่เรียกกันว่ำ หออนิ-

ทขิล อยู่ใจกลำงเมืองเชียงใหม่ ดำ้นหลังของ

เจดีย์หลวงเป็นแบบจ ำลองพระธำตุประจ ำปีเกดิ

ต่ำงๆ ใหทุ้กท่ำนไดม้ำสักกำระขอพรอีกดว้ย 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระสงิหว์รวหิาร 

เป็นวัดทีส่ ำคัญวัดหนึง่ของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวัด
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ที่ประดิษฐำนพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)พระพุทธรูปศักดิ์ส ิทธิ์คู่เมือง

เชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลำ้นนำ  

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2)   

พกัที ่HOTEL   M  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่2 ฮโินกแิลนด-์ไรช่าลงุเดช-วดัดาราภริมย ์พระอารามหลวง-ถา่ยรูปประตทูา่
แพ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

จำกนัน้พำท่ำนเพลดิเพลนิกับกำรเก็บภำพสวยๆ
กบั ไรช่าลงุเดช ตัง้อยูใ่นอ ำเภอแมแ่ตง จังหวัด
เชยีงใหม่ เป็นไร่ชำที่มีกำรปลูกตน้ชำเป็นแนว
ขัน้บันไดไล่ลงไปตำมแนวเขำ สัมผัสกลิน่อำย
ของธรรมชำตทิีม่ำจำกใบชำ อกีทัง้ไร่ชำลุงเดช
ยังมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่ ใหท้่ำนไดเ้ลอืก
ซื้อเลือกทำนไดต้ำมใจชอบ (ไม่รวมในรำคำ
ทัวร)์ จุดเด่น ๆ มทีัง้ถ่ำยภำพมุมระเบยีง จบิชำ
กำแฟ แบบเก๋ๆ  หรอืถำ่ยรปูกบัสวนใบชำ ก็ยอ่มได ้
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ฮโินกแิลนด ์อำณำจักรไมฮ้โินกแิห่งแรก และแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ตัง้อยู่ที่อ ำเภอไชยปรำกำร โดยเนรมติพื้นทีก่ว่ำ 83 ไร่ สรำ้งเป็น
เมืองจ ำลองแบบญี่ปุ่ นขนำนแท ้โดดเด่นดว้ยกำร
ประดับตกแตง่อย่ำงโคมแดงขนำดยักษ์แบบวัดอำซำ
กสุะทีโ่ตเกยีว เสำแดงโทรอิเิหมอืนทีว่ัดฟชูมิอินิำรทิี่
เกยีวโต ตลอดจนสิง่กอ่สรำ้งตำ่งๆ ไฮไลทส์ ำคัญของ
ที่นี่อยู่ที่ปรำสำทฮิโนกิ สรำ้งจำกไมห้อมทั ้งหลัง 
ขนำดสูงกว่ำ 4 ชั ้น เรียกไดว้่ำอลังกำรแบบสุดๆ 
ลอ้มรอบไปดว้ยบรรยำกำศสวยๆ ของภูเขำและ
ธรรมชำต ิยิง่ท ำใหนั้กท่องเทีย่วอย่ำงเรำเดนิเพลนิจนลมืเวลำ แถมยังมมีุมถ่ำยรูป
สวยๆ แทบจะทกุตำรำงพืน้ที ่อสิระใหท้ำ่นไดส้มัผัสบรรยำกำศอันงดงำมแบบญีปุ่่ น
ตำมอัธยำศัย 
 

เทีย่ง      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมตามอธัยาศยั 
 

 แวะชม วดัป่าดาราภริมย ์พระอารามหลวง เป็นวัดทีม่คีวำมสวยงำมแหง่หนึง่

ของ อ.แม่รมิ และมคีวำมสวยงำมตดิอันดับตน้ๆ ของวัดในเชยีงใหม่ สิง่กอ่สรำ้ง

ลว้นมคีวำมวจิติร ในสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำ วัดป่ำดำรำภริมยม์คีวำมส ำคัญเป็น

พระอำรำมหลวงแหง่ที ่7 ในจังหวัดเชยีงใหม ่
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จำกนัน้ น ำทำ่นไปถำ่ยภำพเป็นทีร่ะลกึกบัประตทูา่แพ ซึง่ บรเิวณนี้เป็น 1 

ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหมใ่นสมัย

อดตี เป็นก ำแพงเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญกบั 

ประวัตศิำสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่ 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

พกัที ่HOTEL   M   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 
 

วนัที ่3 วดัพระธาตุดอยค า หลวงพอ่ทนัใจ-รา้นของฝาก-สนามบนิเชยีงใหม-่
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทนัใจ) เป็นวัดที่มี
ชือ่เสยีงดำ้นกำรขอพร บนบำน เป็นวัดทีม่อีำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,400 ปี หลวง
พอ่ทนัใจ แหง่วัดพระธำตดุอยค ำ ปัจจุบันมี
ชื่อ เ สีย งอย่ ำ งมำกใน เ รื่ อ งของควำม
ศักดิ์ส ิทธิ์ โดยหลำยต่อหลำยครั ้งที่มีผู ้
เดินทำงมำขอพร บนบำน แลว้ประสบ
ควำมส ำเร็จ เชน่ กำรถกูหวยรำงวัลใหญ ่กำร
งำนส ำเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนำ้วัดดอย
ค ำ จ ะ มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป หล ว งพ่ อพู ด ไ ด ้ 
พระพุทธรูปขนำดใหญ่ ใหท้่ำนไดก้รำบ
สกักำระขอพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคล และบน
วัดพระธำตุดอยค ำยังมีจุดชมววิที่สำมำรถ
มองเห็นววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ และ
สนำมบนิเชยีงใหม ่
จำกนั้นน ำท่ำนแวะซื้อของฝำก กำดหลวง 
หรือ ตลำดวโรรส  มีตัง้แต่อำหำรยอดฮิต
อยำ่งไสอ้ั่ว แคบหม ูน ้ำพรกิหนุ่ม ฯลฯ  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (9) เมนู ขา้วซอย ขนมจนี 
 

  15.00น.        น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเชยีงใหม ่ตรวจเช็คเอกสำรและสัมภำระ เพือ่             
                 เดนิทำงกลับสูก่รุงเทพฯ 

  
17.50 น. ออกเดินทำงจำกเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสำยบิน ไทยสมายล  ์

เที่ยวบินที่ WE 165 (หมำยเหตุ: ไฟล์ท และเวลำกำรบิน อำจมีกำร

เปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของสำยกำรบนิ) 

19.10 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ 

.............................. 
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รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข

กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
• ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) 

 

ส าคญั  กรณุำอำ่นเงือ่นไขแนบทำ้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทำ่นเอง หำกช ำระเงนิแลว้ทำง
บรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ำมำรถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัหรอืตำ่งประเทศ และจะท ำกำรส ำรองตั วเครือ่งบนิ หรอืยำนพำหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทำงมำและกลับ ณ สนำมบนิ สวุรรณภมูทิำงบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยเนือ่งจำกเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำกโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมำกจำกสภำพอำกำศ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร สำยกำรบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตำ่งๆ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึควำมปลอดภยั ควำมเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

วนัเดนิทาง เดนิทาง 

9 ทา่น 

เดนิทาง 18 ทา่น พกัเดีย่ว 

08-10 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

11-13 มกราคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 กมุถาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555  

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 มนีาคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666  - 2,000 

 

 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 

 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทั 
ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

อัตรำคำ่บรกิำรรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส ำเนำบัตรประชำชน หลังจำกท ำกำรจอง

ทัวร์ 2 วัน หำกไม่ช ำระตำมที่บริษัทก ำหนด บรษิทั  จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ ขอ
อนุญำตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้  

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่
สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทาง
บรษิทั  ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใช้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 

ทา่น (ตอ่ 1 รถตู)้ และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั   

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั  ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ขึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

อัตรำคำ่บรกิำรไมร่วม 



PTL-CNX01 เชยีงใหม ่แมก่ ำปอง ฮโินก ิ(WE) 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขจะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 


