
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: กนัยำยน 63 – มกรำคม 64 

(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 

 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – จงัหวดัแพร่ 
ช 

 

20.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหต ุ: จุดนัดหมายอาจมกีารเปล่ียนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดนิทาง 7 วัน) 
 

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัแพร่ โดยรถตู ้VIP (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
 

 
 

วนัที่สอง   สถำนีรถไฟบำ้นปิน -  รำ้นกำแฟแห่ระเบิด - พิพิธภณัฑโ์กมลผำ้โบรำณ  

                วดัพระธำตุศรีดอนค ำ - น ้ ำพุรอ้นแม่จอก - พระธำตุดอยกอ๊ - เขำ้โรงแรมท่ีพกั 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) Set Box  
  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถำนีรถไฟบำ้นปิน” มีความสวยงามและน่าสนใจ สถานีรถไฟแห่ง

นี้ สร้างด้วยสไตล์การออกแบบ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์แบบบาวาเรียน” โดยใช้วัสดุจากไม้เป็น

หลักมีการออกแบบผสมผสานให้เข้ากับเรือนป้ันหยาแบบไทยซ่ึงเป็นที่นิยมอยู่ในยุคน้ันได้

อย่างลงตัว สถานีรถไฟบ้านป่ินเป็นอาคารสองช้ัน หลังคาจั่วและป้ันหยา ตัวอาคารทาด้วยสี

เหลือง ตัดกบัโครงสร้างสีน า้ตาลเข้ม หน้าต่างโค้งมีลายฉลุสวยงาม ประตูหน้าต่างเป็นบานลูก

ฟักไม้ เหนือบานประตูหน้าต่างและหน้าช่องจ าหน่ายตั๋วประดับด้วยไม้ฉลุลายพรรณพฤกษามี

ความงดงามอ่อนช้อยประณีตละเอยีดอ่อน ถึงแม้จะผ่านมามากกว่าร้อยปีแล้วแต่อาคารกค็งยัง

ดูสวยงามทรงคุณค่า “สถานีรถไฟบา้นปิน” จึงเป็นอีกหนึง่แลนดม์ารค์ทีน่กัท่องเทีย่วอยากมา

เชค็อิน จากนั้นน าท่านเดินทางไป “รำ้นกำแฟแห่ระเบิด” เมื่อมาแพร่กต้็องมาแวะมาเยือน

ร้านแห่งนี้  ครบทั้งเร่ืองกาแฟและเคร่ืองดื่ม พร้อมชมงานศิลปะ และฟังประวัติศาสตร์เมือง

แพร่ที่น่าสนใจ อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ “รา้นซันฟลาวเวอร์” รา้นขนมจีนน ้ายอ้ย ตน้ต าหรับแท ้(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑโ์กมลผำ้โบรำณ” พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณนี้  ได้จัด

รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าซ่ินโบราณศิลปะของเมืองลองไว้อย่างครบครัน                   

โดยภายในจะมีการจัดแสดงผ้าซ่ินโบราณลวดลายต่างๆที่ถูกถักทอขึ้นมาอย่างวิจิตรตระการตา

และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในด้านความสวยงามเป็นศิลปะทีไม่สามารถหาชมได้



 

 

จากที่อื่น นอกจากน้ียังมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และภาพวาดในสมัยโบราณให้รับชมและศึกษา

ประวัติศาสตร์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “บ่อน ้ ำพุรอ้นแม่จอก หรือ บ่อน ้ ำรอ้นแม่จอก” เป็น

แหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ึงของจังหวัดแพร่ ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นบ่อที่มีน า้

ผุดข้ึนมาจากพ้ืนดินตามธรรมชาติ มีอุณหภมูิประมาณ 80 องศาเซลเซียส และมีบริการลวกไข่

ออนเซ็น ในบ่อน า้พุร้อน แช่เท้าจากน า้แร่ธรรมชาติ นวดแผนไทย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

“พระธำตุดอยกอ๊” เป็นพระธาตุที่ต้ังอยู่บนดอยสูง ต้ังอยู่ริมแม่น า้ยมฝั่งตรงข้ามอ าเภอวังช้ิน 

นอกจากได้สักการะพระธาตุดอยกอ๊แล้ว  ที่น่ียังเป็นจุดชมทัศนียภาพของตัวอ าเภอวังช้ินที่ดี

ที่สดุ และในฤดูหนาวถือเป็นจุดชมทะเลหมอกซ่ึงสวยที่สดุแห่งหน่ึงในพ้ืนที่อ าเภอวังช้ิน 
 

 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (3)  
 
 

น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดับ3-4 ดาว หรือเทยีบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 

 

วนัที่สำม  วดัพระธำตุช่อแฮ่ - วดัพระธำตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm           

                 สะพำนไมไ้ผ่บำ้นปงท่ำขำ้ม  - คุม้เจำ้หลวงเมืองแพร่ - กำดกองเก่ำ  
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรทีพ่กั (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วดัพระธำตุช่อแฮ่” เป็นวัดศักด์ิสิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และ

เป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล นักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้อง

มานมัสการพระธาตุช่อแฮเพ่ือเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีค ากล่าววา่ถา้มาเทีย่วจงัหวดัแพร่ 

แต่ไม่ไดม้านมัสการ พระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้าจงัหวดัแพร่  จากนั้นน าท่านไปสักการะ 

“วดัพระธำตุดอยเล็ง” วัดศักด์ิสิทธิ์เก่าแก่ พระธาตุที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในจังหวัดแพร่ เจดีย์สีขาว

บริสุทธิ์อายุหลายร้อยปี ที่ ต้ังตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางวัด เป็นพระธาตุขนาดเล็กกว้าง

ประมาณ 5 เมตร สูง 11 เมตร พาท่านสักการะองค์พระธาตุดอยเลง็เพ่ือความเป็นสิริมงคล  

จากนั้นน าท่านไปชมอุโบสถ ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง” และ

ภาพวาดของ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในคร้ังที่ยังออกผนวช  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางไป “Bike Berry 10 Organic Farm” บรรยากาศในร้านร่มร่ืนเยน็สบาย                  

มีต้นไม้ ดอกไม้ และโซนน า้ตกให้ท่านเลือกถ่ายรูปมากมาย อีกทั้งร้านน้ีเหมาะส าหรับคนที่รัก

สขุภาพ เพราะมีบริการเมนูอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพให้ท่านได้เลือกทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนั ณ Bike Berry 10 Organic Farm  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “สะพำนไมไ้ผ่บำ้นปงท่ำขำ้ม ” เป็นสะพานไม้ไผ่ หรือสะพานไม้

โบราณ ความยาวกว่า 500 เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจีในพ้ืนที่บ้านปงท่าข้าม  ท่านจะได้เหน็

บรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบสะพานไม้ไผ่แห่งนี้  มีความสวยงามตามธรรมชาติของท้องทุ่ง

นากลมกลืนไปกบัรวงข้าวสีทองสวยงามมากๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ “คุม้เจ้ำหลวงเมืองแพร่” สถานที่เก่าแก่โบราณนับร้อยปีที่อยู่คู่เมืองแพร่มา

ยาวนาน ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์             

เจ้าเมืองแพร่องค์สดุท้าย สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนที่มีช่ือเสยีงมากในสมัยน้ัน เป็นอาคาร 2 ช้ัน 

มีความสง่างามประดับด้วยไม้แกะฉลุ สลักลวดลายอย่างประณีตงดงาม  จากนั้นน าท่านไปเดิน

เล่นซ้ือของ “กำดกองเก่ำ”  เป็นถนนคนเดินของเมืองแพร่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

จังหวัดแพร่ที่ เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ คือ พ่อค้าแม่ค้าต่างใส่เสื้อม่อฮ่อมพ้ืนเมืองของเมืองแพร่ 

โดยตลาดแห่งนี้มีสนิค้าจ าหน่ายมากมาย อาทิ อาหาร เสื้อผ้าพ้ืนเมือง หัตถกรรมต่างๆ อีกทั้ง

มีการแสดงพ้ืนเมืองของชาวบ้าน โดยการแสดงน้ันจะใช้เคร่ืองดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ภาคเหนือ เช่น สะล้อและร้องเพลงด้วยการใช้ค าเมืองส าเนียงแพร่ที่แสนไพเราะ ท่านจะได้

สมัผสักบัวิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และความน่ารักของคนเมืองแพร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เยน็  อิสระอำหำรเยน็ ณ ตลำดกำดกองเก่ำ 
 

น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมระดับ3-4 ดาว หรือเทยีบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
   

 

 
 

 

วนัที่สี ่ บำ้นทุ่งโฮง้ -  วดัจอมสวรรค ์- วนอุทยำนแพะเมืองผี - รำ้นกำแฟ “แฟรฟิ์น”   

วดันำคูหำ (บำ้นนำคูหำ) – เดินทำงกลบักรุงเทพฯ  
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรทีพ่กั (5) 

น าท่านเดินทางไป “บำ้นทุ่งโฮง้” จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองม่อฮ่อม ผ้าย้อมพ้ืนเมืองสีกรมท่า ที่

แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  อีกทั้งที่ น่ียังเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมี

ช่ือเสยีงที่สดุของเมืองแพร่ อสิระให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากผ้าม่อฮ่อมตามอธัยาศัย จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ “วดัจอมสวรรค”์ เป็น

วัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า) มี

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและ

ทรงคุณค่า ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้ง

หลัง มีหลังคาเลก็ใหญ่ลดหล่ันกันเป็นช้ัน

รวม 9 ช้ัน ฝาผนังแบ่งเป็นตอนๆ คล้าย

ข้ออ้อย ภายในแสดงให้เห็นฝีมือการ

ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เสาและเพดาน

ประดับกระจกสงีดงาม พาท่านสักการะขอ

พรเ พ่ือความเป็นศิ ริมงคล ชมความ

งดงามของวัด และชมศิลปะโบราณวัตถุ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแพะ

เมืองผ”ี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง

ของ จ.แพร่ มี พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ 

ลักษณะวนอุทยานมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบ

ลอนคล่ืนสภาพสูง- ต ่า ไม่สม ่าเสมอ มี

ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ นิ น เ ตี้ ย ๆ  สู ง จ า ก

ระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ 180-

210 เมตร ท าให้เกิดสภาพภมูิประเทศซ่ึง

เป็นดินและหินทรายถูกกัดเซาะตาม

ธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น ดอกเห็ด และหน้าผา ดูแล้วแปลกตา อิสระให้ท่าน

ถ่ายรูปตามอธัยาศัย  

 



 

 

จากนั้นน าท่านไปเติมความสดช่ืน “รำ้นกำแฟ แฟร์ฟิน” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ

บรรยากาศชวนฟินสมช่ือ ภายในร้านตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับท าให้บรรยากาศดูสดช่ืน 

พร้อมทั้งมีบริการเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ีอร่อยๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไฮไลท!์! ถ้ามาในช่วง

หน้าฝน ท่านจะได้ชมความงดงามของวิวทุ่งนาเขียวขจีเตม็ทุ่ง งดงามมากๆ   

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นกำแฟ แฟรฟิ์น 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดันำคูหำ” เป็นวัดเลก็ๆ กลางหุบเขาที่เงียบสงบ ภายในวิหารมี

พระประธานพุทธศิลป์แบบพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่ดูเรียบง่าย แต่กลับงดงามด้วยเอกลักษณ์แบบ

ล้านนา ไฮไลท!์! ของวัดแห่งนี้ คือ “พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปสทีองขนาดใหญ่กลางทุ่งนา” 

เป็นองค์เดียวในเมืองไทยที่จะถือลูกสมอ และใครที่จะมาขอพรกต้็องขอด้วยลูกสมอเท่านั้น 

โดยลูกสมอนี้จะมีข้ึนอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน โดยสามารถขอพรในเร่ืองของสุขภาพให้แขง็แรงและ

ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ ให้ท่านสักการะขอพรก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิษณโุลก หรือ จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือแวะรับประทานอาหารเยน็  

                  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

17.30 น. แวะรบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร จ.พิษณุโลก (6)  
 

19.00 น. จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยรถตู ้VIP (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง) 
 

00.00 น. น ำทุกท่ำนเดินทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ... 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  



 

 

** เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถอื

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัรำค่ำบริกำร : กนัยำยน 63 – กุมภำพนัธ ์64 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 7,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 11 - 14 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 กนัยำยน 63 5,900 5,900 5,900 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 2,500 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 3,000 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 3,000 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  7,900 7,900 7,900 2,500 



 

 

วนัท่ี 08 - 11 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 15 – 18 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 22 - 25 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 1,800 

 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้**  

อตัรำนี้ รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน  อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 



 

 

5. เลือ่นกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมำยเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

     

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


