


 

วนัแรก ปั้ม ปตท.วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม ่ 

 
19.30 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก พรอ้มออกเดนิทางสูจ่ังหวัดเชยีงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 

 
(กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดนิทางตามเวลาที่ก าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่ทันเวลา 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทั ้งนี้เพื่อค านึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ) 

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

วนัทีส่อง วดัพระธาตุศรจีอมทอง – พระธาตุเจดยี ์วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร – พระเจดยีเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด – วดัพระธาตุดอย

ค า (หลวงพอ่ทนั) – อนุสาวรยีครูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร 

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ SET BOX  

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็นพระธาตุประจ าปีชวด (ปีหนู) 
เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตุสว่นพระเศียรเบือ้งขวา มคีวามพเิศษแตกต่างจากทีอ่ืน่คือ 

เป็นพระบรมธาตุทีไ่ม่ไดฝั้งใตด้นิ แต่ประดษิฐานอยู่ในกูภ่ายในวหิาร นอกจากนัน้ ณ วัด
แห่งนี้ยังมีตน้โพธิใ์หญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่ภายในวัดมาหลายรอ้ยปี จะมีไมค้ ้าตน้โพธิอ์ยู่

มากมาย ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะมีพธิีแห่ไมค้ ้าโพธิ ์โดยเชือ่กันว่า เป็นการ
สบืชะตาวัด สบืชะตาบา้นเมอืงใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุ  

 

 น าท่านสักการะ พระธาตุเจดีย ์พระสิงห ์วดัพระสิงหว์รมหาวหิาร เป็นพระธาตุ
ประจ าปีมะโรง (ปีงูใหญ่) พระอารามหลวงชัน้เอก  ชนิดวรมหาวหิาร[1] ตัง้อยู่ในบรเิวณ
คูเมืองเชยีงใหม่ ถนนสามลา้น ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

วัดพระสงิห์ฯ เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของเมืองเชยีงใหม่ เป็นประดษิฐานพระสงิห์ (พระ
พุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่เมืองเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็น
ศลิปะเชียงแสนรูจ้ักกันในชื่อ "เชียงแสนสงิห์หนึ่ง" กษัตรยิ์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย 

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1888 ขัน้แรกใหก้่อสรา้งเจดียส์ูง 23 วา เพื่อบรรจุ
พระอัฐขิองพญาค าฟู พระราชบดิา ต่อมาอีก 2 ปี จงึไดส้รา้งพระอาราม เสนาสนวหิาร 
ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ ์เมื่อเสร็จเรยีบรอ้ย ทรงตัง้ชือ่ว่า "วัดลีเชยีงพระ" สมัยพญาแสนเมืองมาขึน้ครองเวียง

เชยีงใหม่ โปรดใหอ้ัญเชญิพระพุทธสหิงิคม์าจากเมอืงเชยีงราย มาประดษิฐาน 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 
 น าท่านสักการะ พระเจดยีเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด เป็นพระธาตุประจ าปีมะเส็ง (ปี

งูเล็ก) เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามัญ (เดมิชือ่วัดวัดโพธารามมหาวหิาร) 

ตัง้อยู่ที่ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ พระเจา้ตโิลก
ราชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศม์ังราย โปรดใหท้รงสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1998 พระ

เจดียส์รา้งดว้ยศลิาแลงประดับลวดลายปูนป้ัน เลียนแบบมหาโพธวิหิาร ประเทศ
อนิเดีย ในปี พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่ท าการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่8 ของโลก ปัจจุบันเจดยีเ์จ็ดยอดหักพังไปเกอืบหมด 

 



 
 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั ้งอยู่บริเวณดอยค า 
ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ

นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภุิญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกว่า "วัดดอย

ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มีชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย  
 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ี่ไดช้ื่อว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพ
ศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดยเรือ่งราวของครูบาศรีวชัิยนัน้มีความผูกพันกับประวัตศิาสตร์เมอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจาก
ท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามีชีวติชวีาอีกครัง้

หนึ่ง และที่ส าคัญครูบาศรวีชัิยเป็นผูร้เิริม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสูวั่ดพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว่้าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ที่ท าให ้
เรามีโอกาสไดข้ึน้ไปชื่นชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรม

ลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า เพียงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชัิยก็
เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว 

  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร เป็นพระธาตุประจ าปี
มะแม (ปีแพะ) เป็น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่
6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงไดอ้ัญเชิญพระบรม

สารีรกิธาตุองคใ์หญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวสั้กการบูชาส่วนพระองคถ์ึง 13 เมื่อถงึแลว้
สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คือ เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง 
(หมายเหตุ :ไม่รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลง คนละ 20 บาท ส าหรับคนไทย และ 50 

บาทส าหรับชาวต่างชาต)ิ ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใช ้

เวลาประมาณครึง่ช่ัวโมง วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใคร

ที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
เชยีงใหม่ 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ 
 
ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่าม พระธาตุวดัเกตการาม – รา้นของฝากวนสันนัท ์– ล าพูน – พระบรมธาตุหรภิุญชยั วดัพระธาตุหรภิุญชยัวรมหาวหิาร 

– ล าปาง – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านสักการะ พระธาตุวดัเกตการาม เป็นพระธาตุประจ าปีจอ (ปีสุนัข) เนื่องจากตามความเชือ่พระธาตุประจ าปีจอคอื พระ
เกศแกว้จุฬามณีซึง่เจดยีส์ถติอยู่บนสวรรคชั์น้ดาวดงึส ์ดังนั้นพระธาตุวัดเกตุการามจงึถูกก าหนดใหเ้ป็นองคแ์ทนเจดียจ์ุฬามณี

ส าหรับผูท้ีเ่กดิปีจอ สรา้งขึน้ในปี 1971 สมัยพระเจา้สามฝ่ังแกนแห่งราชวงคเ์ม็งราย เดมิชือ่วัดสระเกตุลักษณะเป็นเจดียข์นาด
ใหญ่มีฐานกวา้ง 82 วา ยาว 6 วา รายลอ้มดว้ยเจดียบ์รวิารทัง้ 4 มุม เดมิมฉัีตรแบบเดียวกับวัดพระธาตุดอยสเุทพแต่ปัจจุบันได ้
สญูหายไป  ถา้ไดล้องสังเกตยอดเจดยีพ์ระธาตุวัดเกตการาม จะเห็นว่าเอยีงเล็กนอ้ย เป็นความตัง้ใจของผูส้รา้ง ตามความเชือ่

โบราณที่ว่าการสรา้งเจดียท์ี่ มียอดชีต้รงไปยังสวรรคอ์ันเป็น
ทีต่ัง้ของพระธาตุเกศแกว้จุฬามณีนัน้ ถอืเป็นการไม่สมควร 
 

น าท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝาก
พื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไสอ้ั่ ว 

แคปหมู น ้ าพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด
เชยีงใหม่  
 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสูจ่ังหวัดล าพูนเพื่อสักการะ พระ
บรมธาตุหรภิุญชยั วดัพระธาตุหรภิุญชยัวรมหาวหิาร 
เป็นพระธาตุประจ าปีระกา (ปีไก)่ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก 

ชนิดวรมหาวหิาร ตัง้อยู่ใจกลางเมืองล าพูน มีเนื้อที่ทัง้หมด
ประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา วัดพระธาตุหริภุญชัย 
ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาต ิเมื่อปี พ.ศ. 

2478 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง สกัการพระธาตุล าปางหลวง เป็น
พระธาตุประจ าปีฉลู (ปีวัว)  วัดคู่บา้นคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ี่สมบูรณ์

ที่สดุแห่งหนึง่ของไทย อกีทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปีเกดิของคนปี
ฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน เดนิขึน้ไปตามบันไดนาคจนถึงประตูซุม้

โคง้หรอืประตูโขง ทีส่่วนบนมลีายปูนป้ันเป็นกรองวมิาน มนีาคและหงสต์ามชัน้ต่าง ๆ จนถงึ
ยอดดูสวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็น
วัดไมท้ี่สมบูรณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์ีก

หนึ่งสิง่ที่คนมาเยื่อนวัดแห่งนี้คือการไดม้าชม “พระธาตุกลับหัว” (หมายเหตุ : การขึน้ชม
พระธาตุกลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเท่านัน้) 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 
 

21.00 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตุลาคม 2563 2,999 800 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 2,999 800 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

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

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง  

เปลีย่นแปลงราคา หรอืปรบัเปลีย่นพาหนะ ท ัง้นีข้นาดของรถบสัขึน้อยูก่บัจ านวนผูโ้ดยสาร 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถบัส หรอืรถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทางทีร่ายการระบุ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 



 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
ค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็น

ตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

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

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


