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มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนการเดนิทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร ัง้ 
- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social 

Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจํารถบสั ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25) (-/-/-) 
 
20.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กทม. ( google map: https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)มัคคุเทศก์คอยให้
การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับทุกท่าน อาํนวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ บริการจุดเช็คอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนการเดนิทาง และมคัคุเทศก์คอยให้คาํแนะนํา
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดนิทาง(พ่นฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนกังานคบขบัรถก่อนการ
เดนิทาง )  
*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนื่องจากรถออก
เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไม่ทนั ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่คืนคา่ใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดล าพูนใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9ช่ัวโมง ให้ทุกท่านพักผ่อนอิริยาบถ

บนรถปรับอากาศตามอัธยาศัย 



DAY 2 

ล าพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยค า – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ าพุร้อนสันก าแพง – ถนนคน
เดินวัวลาย ( SET 
BOX/L/D) 
 
เช้า เดินทางถึง จังหวัดล าพูนแวะจุดพักรถให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระธาตุ

หริภุญไชย ซึ่งเป็นปูชนียสถานส าคัญในภาคเหนือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่าง
ยาวนานต้ังอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ต้ังอยู่ใจกลางเมืองล าพูน   ภายในบรรจุพระเกศบรม
ธาตุบรรจุในโกศทองค า ประดิษฐานในพระเจดีย์  เป็นพระธาตุปี นักษัตรปีระกา (ไก่) อาหาร
เช้าแบบ SET BOX แซนด์วิช ขนมปัง น้ าผลไม้) จากนั้นน าท่านสู่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น
น าท่านสู่วัดพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ต้ังอยู่
บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัด
พระธาตุดอยค ามีความสูงจากระดับท่ีราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นท่ีประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้า ร้อย
ปี(น าท่านเปล่ียนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ด้านบน)จากนั้นน าท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ ผู้ผลิตและ
ผู้ส่งออกเครื่องหนังท่ีมีคุณภาพสูง เป็นร้านขายเครื่องหนังท่ีเปิดมากว่า 20 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น้ าพุร้อนสันก าแพง เป็นแหล่งน้ าพุร้อนท่ีมี ช่ือเสียงมาเนิ่นนาน

ควบคู่กับการท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติทีี่ี 
มาจากความเปล่ียนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อก าเนิดน้ าร้อนท่ีมี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส 
น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติท่ีน่าท่ึง
อย่างมากมีบ่อน้ าส าหรับต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน้ าตลอดเส้นทางเดินเท้าส าหรับห้อยขา
แช่น้ าเพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีสระน้ าแร่ มีอุณหภูมิน้ าพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่น
ว่ายน้ าได้ น้ าพุร้อนสันก าแพงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถเท่ียวพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 จากนั้นไปช้อปป้ิงยามค่ าคืนกันต่อ ท่ี ถนนคนเดิน วัวลาย (เปิดเฉพาะวันเสาร์) เป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟช่ัน หรือ ของพื้นเมือง 
กระเป๋า เส้ือผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า 
ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ า สี
น้ ามัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีรับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ าใครแน่นอน อิสระ
ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

พักที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 

เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK –วัดพระธาตุดอยสุเทพ– วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่า
แพ (B/L/-) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้รถท้องถิ่นน าท่าน เดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของ
ชาวบ้านแบบ เดินทางไปชมม่อนแจ่ม sky walkจุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆท่ี
จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอด
เส้นทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านไปพิชิตทางบันไดนาค 306 ขั้น ถือ
เป็นองค์พระธาตุท่ีศักดิ์สิทธิ์และ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่  เป็นพระธาตุประจ าตัวผู้



เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ี
สวยงาม อันยากจะหาช่ืนชมได้จากท่ีอื่นนักท่องเท่ียวซึ่งเดินทางมาท่ีจังหวัดนี้จะต้องขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
เชียงใหมจ่ากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีช่ือเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็น
วัด เก่าแก่ท่ี ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดท่ีประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จักกันในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ” นอกจากนี้ยังเป็นพระธาตุประจ าปีนักษัตรมะโรง (ปีงู
ใหญ่) อีกด้วย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ท่าแพ (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์) ท่ีนี่มีสินค้า
ขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองพวกเครื่องเงิน และ
นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีร้านน้ า ร้านขนม ร้านของกินเล่น แซม
ไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน  

เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 
พักที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 4 

ตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ (B/L/ -) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับ

เช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู ของท่ีขึ้นช่ือจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว 
หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ท่ีได้แก่ พระธาตุ
ล าปางหลวง  ต้ังอยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของนักกษัตรปีฉลู (ปีวัว)  ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ
และพระวิหารในด้านมุมกลับ 

 
 
 



 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 
เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น  
22.00 น. ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสรมิเตียง 
พกั 3 คน 

ราคา 
พกัเดีย่ว เพิม่ 

24 - 27 กรกฎาคม 
2563 

4,399.- 4,399 800 

07 - 10 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

21 - 24 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

04 - 07 กนัยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

18 - 21 กนัยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

02 - 05 ตุลาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

09 - 12 ตุลาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

23 - 26 ตุลาคม 2563 4,399.- 4,399 800 
06 – 09 พฤศจิกายน 

2563 
4,399.- 4,399 800 

20 – 23 พฤศจิกายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 4,399.- 4,399 800 



 
**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 

ขอ้สาํคญั 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 400 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 9 คน  ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น การยกเลิก
การเดนิทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดนิทาง  

- กรณีกรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ไมถ่งึ 25 ทา่น  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เปลีย่น
จากรถบสัปรบัอากาศ เป็น รถตูป้รบัอากาศและจะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกี
ทา่นละ 500 บาท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดนิทาง  

 



 
 
 
 
 
อตัราคา่บริการน้ีรวม  



- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ัน้ / รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตาม
รายการ) 

- รถทอ้งถิน่ขึน้ดอย 
- บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคเุทศก์นําเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ

ทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่ทีพ่กัจาํนวน 2 คนื ตามโปรแกรม  

 
อตัราคา่บริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุ
ในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารสาํหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ย

จรงิ 
- VAT7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจาํทา่นละ 1,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั 
เชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิมดัจาํในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 
น. มเิชน่นัน้จะถือวา่ทา่นไดท้าํการยกเลกิการจองโดยอ ั ตโนมตัิ หาก
ไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะตอ้ง
เดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถงึวา่ 
กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั 
เนื่องจากทกุพีเรียดมีทีน่ ั่งจาํกดั 

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่บรกิาร 
เต็มจํานวน เทา่นัน้ 

- กรุณาชาํระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลืออยา่งน้อย 20 วนั กอ่นออกเดนิทาง หาก
ทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักาํหนด ทางบรษิทัจะถือวา่ทา่น
สละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํ
ใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 



- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่ 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระ
มา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจาํนวน 
*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิคา่ทวัร์โดย

หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจาํต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ย

จาํเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจาก

ฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร 

สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้าโดย

สว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่

จาํเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ (ถา้มี) ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประทว้ง คาํส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  

- ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ี

ขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัทีไ่มค่งที ่การปรบัราคาคา่

โดยสารของสายการบนิ(ถา้มี) เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอาํนาจในการตดัสนิใจ

หรือใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนั

เดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ย

การดาํเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองคร ัง้แรก 

ตามจาํนวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทาง

ไปในพีเรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่

วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ทาํการยนืยนัทกุคร ัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงได ้



- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋ว

เครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หน้าทีก่อ่นทกุคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็น

สาํคญัเทา่นัน้ สิง่สาํคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางบรษิทัจะ

เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิ

กอ่นเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหาย

ใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ

ท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท 

กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายในทางสาย

การบนิอาจจะเรียกคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรือ 

3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามที่

ระบ ุ

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญู

หายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้

หน่ึงกรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กับรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดั

โรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมือ่ทา่นชําระเงินคา่ทวัร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ  

จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 
 

 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


