


 

วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย – เชยีงใหม ่

 
20.00 น. พรอ้มกันที่  ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พรอ้มออกเดนิทางสู่จังหวัดเชยีงใหม่ 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 
 

(กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาที่ก าหนด หากท่านเดินทางมาไม่

ทันเวลา ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อ
ค านงึถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ) 

 
21.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช่ัวโมง)  
 

วนัทีส่อง จงัหวดัเชยีงใหม่ – ดอยอนิทนนท ์– จุดตอกหมุด “สูงสุดแดนสยาม” – เสน้ทางศกึษาธรรมชาตอิ่างกา – พระ
มหาธาตุนภเมทนดีล และพระมหาธาตุนภพลภูมสิิร ิ– ตลาดมง้ – วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร – เมือง
เชยีงใหม ่

 
แวะจุดพักรถเพือ่ใหท้่านไดท้ าธุระสว่นตัว 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (1) 
 

ออกเดนิทางสู ่ดอยอนิทนนท ์เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย เดมิมชีือ่ว่า "ดอยหลวง" หรอื "ดอยหลวงอา่งกา" ชือ่

ของ ดอยอนิทนนท ์เป็นชือ่ของกษัตรยิพ์ระนามว่าพระเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่ ทรงเป็นผูท้ีห่่วงใยใน
ป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว ้ภายหลังเสด็จพริาลัย พระอัฐสิ่วนหนึ่งไดเ้ชญิไปประดษิฐาน ณ พระสถูปบนยอด
ดอยหลวง และเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นเกยีรต ิ(เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ดอย) 

 
 น าท่านเช็คอนิ จุดตอกมุด “สูงสุดแดนสยาม” ความสงูอยู่ที ่2,565 เมตร จากระดับน ้าทะเล ใหท้่านไดส้ดูอากาศใหเ้ต็ม

ปอด  

 
น าท่านชม น า้ตกวชริธาร เป็นน ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่ และมนี ้าไหลตกลงมาในปรมิาณทีม่าก เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามมาก
ทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของประเทศไทย น ้าตกวชริธารอยู่ในเขตของอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์ตัวน ้าตกม ี1 ชัน้ น ้าเบือ้งบน

ไหลลงสูแ่อง่น ้าเบือ้งล่าง ดว้ยความสงูของน ้าตกถงึ 70 เมตร  
 

 น าท่านเดนิทางชมเสน้ทางพื้นป่าดกึด าบรรพ ์เสน้ทางศกึษาธรรมชาตอิา่งกา แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เต็มไปดว้ยพชืนานาพันธุ ์ดา้นในมีสะพานไมร้ะยะทางราวๆ 300 เมตร ถงึจะ
เป็นเสน้ทางสัน้ๆแต่ก็แฝงไปดว้ยความสวยงามปนกับความพิศวง ใหอ้ารมณ์ป่าฝน 

อากาศเย็นสบาย เหล่าบรรดามอส ไล่ขึ้นตามขอบและราวจับของสะพาน ไม่ว่าจะ
เดินทางมาเดือนไหนก็ตามในตัวเมืองก็จะรอ้น และหากเป็นที่แห่งนี้อากาศรอ้นสุดก็
ราวๆ 20 องศาเท่านัน้ 

  
น าท่านเดนิทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนดีล และ พระมหาธาตุนภพลภูมสิริ ิสรา้ง
ขึน้เพื่อถวายพระเจา้อยู่หัว และพระราชนิีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นที่ประดษิฐานพระบรม

สารรีกิธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มลีักษณะทีส่งูสง่าและตัง้อย่างโดนเด่น  
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดชุมชนชาวไทยมง้ เป็นตลาดพืชผลทางการเกษตร มีพืชผล

ทางการเกษตรทุกชนดิทีป่ลูกอยู่ที่นี่ น ามาขายยังตลาดแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ลูกพลับ ซูกิ
นี่ มะระหวาน ถ่ัวต่าง ๆ เราสามารถมาหาซือ้ไดใ้นราคาถูก  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 



  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็นวัดประจ าปีชวด เป็นที่ประดษิฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศยีรเบือ้ง
ขวา มคีวามพเิศษแตกต่างจากทีอ่ืน่คอื เป็นพระบรมธาตุทีไ่ม่ไดฝั้งใตด้นิ แต่ประดษิฐานอยู่ในกูภ่ายในวหิาร นอกจากนัน้ ณ 
วัดแห่งนี้ยังมีตน้โพธิใ์หญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่ภายในวัดมาหลายรอ้ยปี จะมีไมค้ ้าตน้โพธิอ์ยู่มากมาย ทุกวันที่ 15 เมษายน 

ของทุกปี จะมพีธิแีห่ไมค้ ้าโพธิ ์โดยเชือ่กันว่า เป็นการสบืชะตาวัด สบืชะตาบา้นเมอืงใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ  
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับเมอืงเชยีงใหม่ 

 
เย็น  บรกิารอาหารค า่ (3)  
 

ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่าม เมืองเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร – วนั 
นมิมาน (One Nimman) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ 
อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ดา้นหลังอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี 

พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตรยิแ์ห่งหรภุิญชัย โดยพระโอรสทัง้ 
2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัด

สวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนยิมเรยีกว่า "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการ
มาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็น
กับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย  
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม

ดว้ยเรื่องที่ตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยด่วน เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า
มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่่าน” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหม่เคารพ
ศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชัิยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชยีงใหม่เป็นอย่างมาก

เนื่องจากท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามี
ชวีติชวีาอกีครัง้หนึง่ และที่ส าคัญครูบาศรีวชัิยเป็นผูร้เิริม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิ
ดอยขึน้ไปสูวั่ดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรยีกไดว่้าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสเุทพ ที่ท าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชืน่

ชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า เพียงไดม้าไหว ้
ครูบาศรวีชัิยก็เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว 



 

 
  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่ง
อาณาจักรลา้นนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารีรกิธาตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวสั้กการบูชาส่วน
พระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหตุ :ไม่

รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลง คนละ 20 บาท ส าหรับคนไทย และ 50 บาทส าหรับชาวต่างชาติ) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัด
ประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ช่ัวโมง วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชยีงใหม่ ถา้หากใครที่มาเยือน
เมอืงเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนว่ายังมาไม่ถงึเชยีงใหม่ 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนมิมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจ้ักใน

ฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่ก่อ
ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ เป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่ง
ใหม่ที่เป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืท่านทีต่อ้งการเดนิทางสู่ถนนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ย

ตัวท่านเองโดยมมีัคคุเทศกแ์นะน าแกท่่าน (หมายเหตุ : ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลบัโรงแรมเอง
โปรดแจง้ความประสงคก์บัมคัคุเทศก)์ 

 
เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 



ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรูปประตูทา่แพ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 
น าท่านเช็คอินแลนดม์าร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอิน

พรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที่ ถา่ยรูปประตูท่าแพ หรอืชือ่เดมิ ประตู
เชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมือง
ชัน้ในของเวียงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมอืงเพียงแห่งเดียวที่มีบาน

ประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกโปรแกรมนี้ในกรณีที่ถนนปิด 
หรอืมกีารจัดงาน) 
 

น าท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมือง
ของเชยีงใหม่ มขีองฝากมากมาย อาท ิไสอ้ั่ว แคปหมู น ้าพรกิหนุ่ม ซึง่

เป็นของฝากขึน้ชื่อของจังหวัดเชยีงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีรา้นปิดขอ
สงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดวโรรสแทน) 
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง วัดคู่บา้นคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ี่สมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปี
ฉลูเชน่กัน เดนิขึน้ไปตามบันไดนาคจนถงึประตูซุม้โคง้หรอืประตูโขง ทีส่่วนบนมลีายปูนป้ันเป็นกรองวมิาน มีนาคและหงส์

ตามชัน้ต่าง ๆ จนถึงยอดดูสวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็นวัดไมท้ี่
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ไฮไลทอ์ีกหนึ่งสิง่ที่คนมาเยื่อนวัดแห่งนี้คอืการ
ไดม้าชม “พระธาตุกลับหัว” (หมายเหตุ : การขึน้ชมพระธาตุกลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านัน้)  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (7)  
  

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ (ใชเ่วลาประมาณ 8 ช่ัวโมง) 
 

21.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 

 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

24 – 27 กนัยายน 2563 4,999 1,200 

01 – 04 ตุลาคม 2563 4,999 1,200 

09 – 12 ตุลาคม 2563 4,999 1,200 

10 – 13 ตุลาคม 2563 

(วนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 
5,999 1,500 

11 – 14 ตุลาคม 2563 

(วนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 
4,999 1,200 

22 – 25 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

5,999 1,500 

29 ต.ค. – 01 ต.ค. 2563 4,999 1,200 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,200 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,200 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,200 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,200 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 

5,999 1,500 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่) 
5,999 1,500 

06 – 09 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชยพอ่) 
4,999 1,200 

07 – 10 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
4,999 1,200 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

4,999 1,200 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

5,999 1,500 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 4,999 1,200 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 4,999 1,200 

25 – 28 ธนัวาคม 2563 5,999 1,500 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

7,999 2,000 



30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2564 

(วนัปีใหม)่ 
7,999 2,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2564 

(วนัปีใหม)่ 
7,999 2,000 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบ

ตามจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือ

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


