
 
DAY 1           กรงุเทพฯ (จุดนัดพบ ปัม๊ บางจาก)                                                           (-/ -/ -) 

20.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย ปัม๊น ้ามนับางจาก (ขา้งสมบตัิทวัร์ ตรงขา้มเซน็ทรลัลาดพรา้ว) 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อ
รับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และ
มคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่น
ฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง )  



*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัล าพนู ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง ใหทุ้กท่านพกัผ่อนอริยิาบถ
บนรถตูป้รบัอากาศตามอธัยาศยั 

DAY 2           ล าพนู – วดัพระธาตุหริภญุไชย - พระธาตุดอยค า – ร้านเอสเค เลเธอร ์– น ้าพรุ้อนสนั 

          ก าแพง                                                                                             (SET BOX/ L/ D) 
เช้า เดนิทางถงึ จงัหวดัล าพนู แวะจุดพกัรถใหท้่านไดท้ าธุระส่วนตวั จากนัน้น าท่านสู่ วดัพระธาตุ

หริภุญไชย ซึ่งเป็นปูชนียสถานส าคญัในภาคเหนือ สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่อยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่าง
ยาวนานตัง้อดตีนับเวลามากกว่าพนัปี ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงล าพนู  ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุ
บรรจุในโกศทองค า ประดษิฐานในพระเจดยี์ เป็นพระธาตุปีนักษัตรปีระกา (ไก่) อาหารเช้า
แบบ SET BOX แซนดวิ์ช ขนมปัง น ้าผลไม้) จากนัน้น าท่านสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ จากนัน้น า
ท่านสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่
บรเิวณดอยค า ด้านหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กิโลเมตร วดั
พระธาตุดอยค ามีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง465 เมตร วดัพระธาตุดอยค ามลีานชมววิทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์
รอบเมอืงเชยีงใหม่ และยงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระเจา้ทนัใจซึง่มอีายุเก่าแกก่ว่าหา้รอ้ยปี (น าท่าน
เปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นขึน้สู่ด้านบน) จากนัน้น าท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ ผู้ผลติและผู้ส่งออก
เครื่องหนังทีม่คีุณภาพสงู เป็นรา้นขายเครื่องหนังทีเ่ปิดมากว่า 20 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าพุร้อนสันก าแพง เป็นแหล่งน ้าพุร้อนที่ม ีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน

ควบคู่กบัการท่องเที่ยวของเมอืงเชยีงใหม่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกบัความมหศัจรรย์ธรรมชาตทิี่ี่ 
มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พืน้โลกก่อก าเนิดน ้าร้อนทีม่ ีอุณหภูมถิึง 100 องศาเซลเซยีส 
น ้าร้อนอนัเดอืด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพภิพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่ง
อย่างมาก มบี่อน ้าส าหรบัต้มไขอ่ยู่หลายบ่อและมธีารน ้าตลอดเส้นทางเดนิเท้าส าหรบัห้อยขา
แช่น ้าเพื่อความผ่อนคลายกลา้มเนื้อ มสีระน ้าแร่ มอีุณหภูมนิ ้าพอเหมาะใชเ้ดก็เลก็ๆลงเล่นว่าย



น ้าได้ น ้าพุร้อนสันก าแพงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวพกัผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงเชยีงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
DAY 3  เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – วดัพระ 
  สิงห์-ONE NIMMAN                                                                                           (B/L/ -) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้รถท้องถิ่นน าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิีชิวิตของ
ชาวบา้นแบบ เดนิทางไปชม ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมววิลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดนิเหนือเมฆ
ที่จะพาคุณเดนิล่องลอยไปตามสวนดอกไมช้มววิธรรมชาติแบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอด
เสน้ทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านไปพชิติทางบนัไดนาค 306 ขัน้ ถือ
เป็นองคพ์ระธาตุทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละ เป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ เป็นพระธาตุประจ าตวัผู้เกิด



ในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวดัเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม 
อนัยากจะหาชื่นชมไดจ้ากทีอ่ื่น นักท่องเทีย่วซึง่เดนิทางมาทีจ่งัหวดันี้จะตอ้งขึน้ไปนมสัการพระ
บรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมสัการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์ หรอืมชีื่อเตม็ว่า วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวดัเก่าแก่
ที่ส าคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชยีงแสนรู้จกักันในชื่อ 
"เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง” นอกจากนี้ยงัเป็นพระธาตุประจ าปีนักษตัรมะโรง (ปีงใูหญ่) อกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั 

ภาสกรนท”ี คอืการรื้อฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วม
สมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมาเปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็น
ทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 

เยน็ อิสระ มื้ออาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN เพื่อให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน า
ท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

พกัท่ี โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 



DAY 4  ตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ                                    (B/ L/ -) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับ

เช่นหมูทอด ไส้อัว่ น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อัว่ 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศกัดิส์ทิธิอ์ีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุ
ล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกดิของนักกษตัรปีฉลู (ปีววั) ใหท้่านสกัการะ ขอพร และชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตุและ
พระวหิารในดา้นมุมกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
เยน็ อิสระ มื้ออาหารเยน็  
22.00 น. ถึงจุดนัดหมายโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ร้านอาหาร  รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเสริม
เตียง 

พกั 3 คน 
ท่านละ 

ราคา 
พกัเด่ียว เพ่ิม 

10 – 13 ตุลาคม 63 5,999 5,999 800 
22 – 25 ตุลาคม 63 5,999 5,999 800 

12 – 15 พฤศจิกายน 63 4,999 4,999 800 

19 – 22 พฤศจิกายน 63 4,999 4,999 800 

26 – 29 พฤศจิกายน 63 4,999 4,999 800 

04 – 07 ธนัวาคม 63 5,999 5,999 800 

10 – 13 ธนัวาคม 63 5,999 5,999 800 

17 – 20 ธนัวาคม 63 4,999 4,999 800 
30 ธนัวาคม 63 – 02 มกราคม 64 6,999 6,999 800 
31 ธนัวาคม 63 – 03 มกราคม 64 6,999 6,999 800 



 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- รถทอ้งถิน่ขึน้ดอย 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณี

เสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าทีพ่กัจ านวน 2 คนื ตามโปรแกรม  

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระ
เงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมตัิ
หากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตาม
ระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่

ที่บรษิัทก าหนด ทางบรษิัทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื
เงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้

จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้
ของสายการบนิ (ถา้ม)ี ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  



- ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและ
ค่าน ้ามนัทีไ่มค่งที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ(ถา้ม)ี เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว้ 

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า
ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพี
เรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่
เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถ
เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา
บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยาน
เป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้
และท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิ
ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทาง
สายการบนิอาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่ี
นโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม
และจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดย
จะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 
 
 


