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เชียงใหม่ (แม่ก ำปอง ม่อนแจ่ม) 4 วนั 2 คืน 
ซุปตำร.์.ป๊ะกัน๋เน้อ 

  ก ำหนดเดินทำง มีนำคม-มิถนุำยน 2564 
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วนัท่ี รำยละเอียดกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง เยน็ 

1 จ.กรงุเทพฯ - ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้)-จ.เชยีงใหม่ - - - 
2 เชยีงใหม่-แมก่ าปอง-น ้าพุรอ้นสนัก าแพง-กาดหน้ามอเชยีงใหม่ - เขา้ทีพ่กั / - - 
3 ดอยมอ่นแจม่-มอ่นแจม่ sky walk-ทุ่งดอกไมไ้รด่อกลมหนาว-วดัป่าดารา

ภริมย-์วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยค า - เขา้ทีพ่กั 
/ / / 

4 ถ่ายรปูประตูท่าแพ-ตลาดวโรรส-พระธาตุล าปางหลวง- จ.กรงุเทพฯ / / - 

วนัเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่ำนต่อห้อง 
(ไม่มีรำคำเดก็) 

พกัเด่ียว  
(จ่ำยเพ่ิม) 

 
 จ ำนวนท่ีนัง่ 

18-21 มีนำคม 2564 5,188 1,500 9 

25-28 มีนำคม 2564 4,988 1,500 9 

01-04 เมษำยน 2564 5,188 1,500 9 

8-11 เมษำยน 2564 5,188 1,500 9 

15-18 เมษำยน 2564 5,188 1,500 9 

22-25 เมษำยน 2564 5,188 1,500 9 

29 เมษำยน - 2 พฤษภำคม 2564 5,188 1,500 9 

06-09 พฤษภำคม 2564 5,188 1,500 9 

13-16 พฤษภำคม 2564 5,188 1,500 9 

20-23 พฤษภำคม 2564 5,188 1,500 9 

27-30 พฤษภำคม 2564 4,988 1,500 9 

03 – 06 มิถนุำยน 2564 5,188 1,500 9 

10 – 13 มิถนุำยน 2564 5,188 1,500 9 

17 – 20 มิถนุำยน 2564 5,188 1,500 9 

24 – 27 มิถนุำยน 2564 5,188 1,500 9 
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วนัแรก   จ.กรงุเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภำวดี (ตรงข้ำม ม.หอกำรค้ำ) – จ.เชียงใหม่ 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภำวดี (ตรงข้ำม ม.หอกำรค้ำ) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึน้รถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงั
จุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

19.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)  ระหว่างทางให้ท่าน
พกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  

วนัท่ีสอง   เชียงใหม่-แม่ก ำปอง-น ้ำพรุ้อนสนัก ำแพง-กำดหน้ำมอเชียงใหม่ - เข้ำท่ีพกั 

เช้ำ น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชียงใหม่ 
  บรกิารอาหารเชา้ โจก๊+กำแฟ/ชำ/โอวลัติน(ร้อน/เยน็) 1 แก้วต่อท่ำน มือ้ท่ี 1 

เดนิทางไปกนัต่อสู่ บ้ำนแม่ก ำปอง สมัผสัวถิีชวีติ
สุดเรยีบง่ายของชาวบ้าน เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ กลาง
หุบเขาที่ใครๆต่างก็มาเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆกัน 
ดว้ยมนต์เสน่ห์และความเรยีบง่ายของหมู่บ้านนี้ท า
ให้นักท่องเที่ยวต่างมาเยี่ยมเยยีนไม่ขาดสาย ที่นี้
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มทีัง้ร้านอาหารเมอืง 
ไข่ป่าม มนัเผา ส้มต า ไส้อัว่ให้เลอืกทานกนัอย่าง
มากมาย อสิระให้ท่านเลือกเดนิเล่น ถ่ายรูปได้ตาม
สบาย ตามอธัยาศยั 
แนะน าทีเ่ทีย่วไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง(อสิระท่องเทีย่วและอาหารกลางวนั) 
 น ้าตกแมก่ าปอง 
 คาเฟ่ The Glant Café 
 รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลุงปุ๊ ด & ป้าเป็ง 
 โครงการหลวงตนีตก 
 ระเบยีงววิคาเฟ่ แมก่ าปอง 
 วดักนัธาพฤกษา(วดัแมก่ าปอง) 

เท่ียง    อิสระอำหำรกลำงวนัเพ่ือสะดวกในกำรท่องเท่ียว  
บ่ำย  น าท่านเดนิทางไป บ่อน ้ำพรุ้อนสนัก ำแพง 

ตัง้อยู่ในเขต ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น โอบล้อม
ธรรมชาติไปด้วยภูเขา และดอกไม้นานาชนิด
น ้ าพุ ร้อนที่พวยพุ่ งออกมาจากใต้ดินนั ้นมี
อุณหภมูสิงูถงึ 105 องศาเซลเซยีส มคีวามสูงถงึ 
15 เมตร ตามทางมธีารน ้าแร่รอ้นไกลตามทาง
ทัง้สองฝัง่เพื่อให ้นักท่องเทีย่วได้พกั หอ้ยขาแช่
น ้าแร่ และยงัมบี่อน ้ารอ้นส าหรบัใหน้ักท่องเทีย่ว
ทีเ่ดนิทางไดต้้มไข่ ซึง่มกีารระดบัเวลาในการต้ม
บอกว่ากีน่าทถีงึจะได ้ไขใ่นแต่ละชนิด  
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่กำดหน้ำมอเชียงใหม่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้
แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง เป็นแหล่งรวมสนิคา้วยัรุ่น  ม ีทัง้รา้นหมกูระทะ อาหารญี่ปุ่ น ขนมต่างๆ 
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เครื่องดื่ม ร้านอาหารเยอะมากๆ กินเสร็จแล้วเดินย่อย หาซื้อเสื้อผ้า กางเกง เครื่องใช ้
เครื่องประดบั สนิคา้เยอะมาก อสิระให้ท่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

เยน็   อิสระอำหำรเยน็ ณ กำดหน้ำมอเชียงใหม่  
ท่ีพกั โรงแรมธำริน ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสำม   ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว-วดัป่ำดำรำภิรมย-์ 
 วดัพระธำตดุอยสเุทพ-วดัพระธำตดุอยค ำ - เข้ำท่ีพกั 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั มือ้ท่ี2 
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ สโลว์
ไลฟ์กนั ที่ ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมววิลอยฟ้า
แห่งใหมท่างเดนิเหนือเมฆทีจ่ะพาคุณเดนิล่องลอยไป
ตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มี
ความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร หากใครที่
อยากแต่งชุดแมว้สวยๆ อารมณ์คนในเมอืงอยากหลง
ดอย ถ่ายรปูกนักบัแก๊งเพื่อนๆ สามารถเช่าเพิม่เตมิ
ได ้จากนัน้พาท่านไปถ่ายรปูสวยๆกบั ทุ่งดอกไม้ไร่
ดอกลมหนำว ท่านจะได้ชมความงดงามของ ทุ่ง
ดอกเวอร์บีน่า ดอกไม้สีม่วง เป็นทุ่งดอกไม้ขนาด
ใหญ่มาก ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมจากทัง้นกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้  เพราะ
ดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาวทุ่ง
ดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถ
มองเหน็ววิม่อนแจ่มและภูเขาได ้180 องศาเลย ววิดี
มากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอรบ์น่ีา ยงัมดีอกคอ
สมอส มจีุดชมววิและมุมถ่ายรูปใหเ้ลอืกหลายมุม (หมำยเหตุ:กำรบำนของดอกไม้แต่ละชนิด
ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดได้) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่ำดำรำภิรมย ์เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมี

ความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม ่
สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนา วดัป่าดาราภริมย์มคีวามส าคญัเป็นพระอาราม
หลวงแห่งที่ 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ ที่ตัง้ของวัดอยู่
ด้านหลังที่ว่าการอ าเภอแม่ริม และติดกับพระต าหนัก
ดาราภริมย ์ภายในวดัมบีรรยากาศรม่รืน่ เงยีบสงบ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร มือ้ท่ี3 
บ่ำย น าท่านเดนิทางวดัพระธำตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มี

ความส าคญัมากที่สุดของจงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยู่บน
ดอยสุเทพ ใกลก้บัตวัเมอืงเชยีงใหม่ นักท่องเทีย่วทีม่า
เชยีงใหม่ครัง้แรกมกัจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อ
เป็นสริมิงคล ภายในวดัมเีจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูงย่อ
มมุระฆงัทรงแปดเหลีย่มปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ อายมุากกว่า 500 ปี  
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น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธำตุดอยค ำ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่
กว่า 1,300 ปีสรา้งในสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งใน

ปี พ.ศ.  1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชื่อ
วดัสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรยีกว่า “วดัดอยค า”เป็นวดัที่มชีื่อเสยีง
ด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
พญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งอาณาจกัรล้านนา ปัจจุบนัมชีื่อเสยีงอย่างมาก
ในเรื่องของความศกัดิส์ทิธิ ์คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาตต่ิางกม็าเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมื่อไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลมิาแก้บน 
(ความเชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวดัพระธาตุดอยค ายงัมจีุดชมววิที่สวยงาม ที่สามารถ
มองเหน็ววิทวิทศัน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค ่าคนืเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเหน็องค์
พระธาตุเหลอืงอรา่มสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

เยน็   อิสระอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร มือ้ท่ี4 
ท่ีพกั โรงแรมธำริน ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีส่ี   ถ่ำยรปูประตทู่ำแพ-ตลำดวโรรส -วดัพระธำตลุ ำปำงหลวง-กรงุเทพฯ 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั มือ้ท่ี 5 
น าท่านเดนิทางปักหมุดพกิดัถ่ายรูปสวยๆกบั ประตูท่ำแพ 
ซึง่ตรงน้ีเองเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่
ใ นสมัย อดีต  เ ป็ นก า แพ ง เมือ งที่ มีค ว ามส า คัญกับ
ประวตัิศาสตร์เมอืงเชยีงใหม่เลยทเีดยีว แน่นอนว่า มุมน่า
ถ่ายรูปก็คือก าแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐ จะไปยืนถ่ายยังไง 
โพสตท์่าไหนกเ็ก๋ๆ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดวโรรส 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  
พระธำตุล ำปำงหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดั
คู่บ้านคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ ตามต านานกล่าว
ว่ามมีาตัง้แต่สมยัพระนางจามเทว ี ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
ไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และ
วดัพระธาตุล าปางหลวงยงัเป็นที่ประดิษฐาน “พระ
แก้วดอนเต้ า ”  (พระแก้วมรกต )  พระพุทธรูป
คู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัล าปาง เป็นพระพุทธรปูปาง
สมาธ ิศลิปะลา้นนาสลกัดว้ยหยกสเีขยีว ชมเงาพระธาตุกลบัหวั และเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ ปี
ฉล ู(ปีววั) ใครเกดิปีววัตอ้งไปนมสัการสกัครัง้ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร มือ้ท่ี 6 
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 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสู่ จ.กรงุเทพฯ ระยะทาง 600 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 7ชัว่โมง) เวลา
โดยประมาณ  

22.00 น.  เดนิทางถงึ จ. กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

หมำยเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรำยกำรทวัรไ์ด้ตำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกสภำวะ

อำกำศ, กำรเมือง และเหตสุดุวิสยัต่ำงๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และ

ควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

 

มำตรกำรดแูลป้องกนักำรติดเช้ือโควิด-19 ของเรำ 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
ส ำเนำบตัรประชำชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  
 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)์  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี 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 
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× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
 

เง่ือนไขกำรจอง 
มดัจ ำท่ำนละ 1,500 บำท/ท่ำน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

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

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมำยเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 8 ท่ำน  
- กรณีท่ีผู้ร่วมเดินทำงไม่ถึง 8 ท่ำน และประสงค์ท่ีจะเดินทำงลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิมเติม

กรณุำติดต่อสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีอีกครัง้  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่

ว่ำกรณีใดๆก็ตำม และ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง กรณีท่ำนลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจดุหมำยปลำยทำงตำมท่ีท่ำนต้องกำร  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หำกเกิดกรณี กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, 
ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

- สภำพกำรจรำจรในช่วงวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำล หรือ วนัเสำรอ์ำทิตย ์รถอำจจะติด อำจท ำ
ให้เวลำในกำรท่องเท่ียวแต่ละสถำนท่ีน้อยลง อำจจะขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตำมโปรแกรม 

- เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรใดบริกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถือ
ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรียม
ตวักำรเดินทำงให้ท่ำนอย่ำงน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทำง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทำงบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทำงบริษัทไม่มี
นโยบำยจดัคู่นอนให้กบัลูกค้ำท่ีไม่รู้จกักนัมำก่อน เช่น กรณีท่ีท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระ
ค่ำห้องพกัเด่ียวตำมท่ีระบ ุ 
 

** เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
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