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05:00 น. เดินทางถึง จังหวัดลำปาง แห่งความสโลว์ไลฟ์อย่าง “เขลางค์นคร” หรือลำปาง ยังคงกลิ่นอายของสายลมหนาว คละเคล้ามนต์เสน่หข์อง

เมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านสักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดโบราณคู่บ้านคู่เมือง ตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีราว
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย พระธาตุลำปางหลว เป็นพระธาตุประจำปีเกิด

ของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำมีลาย

สลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบน้ีได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระ

อัฐิธาตุ ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ อีกไฮไลท์ก็คือซุ้มพระบาทเ ป็นซุ้มที่สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐาน

ก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในจะมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่าน้ัน 

 

กรุงเทพฯ จุดนัดพบ - ลำปาง 1 

- - - 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.)  

 

20.00 น. คณะพร้อมกัน 

ณ จุดนัดพบ ป๊ัมน้ำมันเอสโซ่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนา 
โดยมีทมีงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จุดนัดพบ   20.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ จุดนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตู้ปรับอากาศ VIP รถใหม่ สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องฟอกอากาศ ติดต้ังระบบGPS 

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง – เชียงใหม่ – บา้นแม่กำปอง - สัมผัสประสบการณ์ ข้ึนบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ –  

ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
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จากน้ันมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยอดฮิตตลอดกาลของประเทศไทย เคยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ในการสำรวจ World Best Award-

Top 10 Cities ปี2010 เพรียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ ความสวยงามร่มรื่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ อาหาร

การกิน แหล่งช้อปปิ้ง ความเป็นมิตรของผู้คน ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศล้านคนต่อปี 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(1) 

 

 

 

บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำ

ธารใสเย็นไหลผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองคือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธ์ิของธรรมชาติและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ทำให้บ้านแม่กำปอง

คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักครั้ง เที่ยวแม่กำปองสามารถเที่ยวแบบค้างคืนพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ในบรรยากาศเรียบง่าย  
 

สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์การเดินทางบนท้องฟ้าในเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับการขึ้น

บอลลูนอากาศร้อน ด้วยความสูง 30-50 เมตร ทัศนียภาพแสนงามกว้างไกลในแบบพาโนรามา ภายในฟาร์มนอกจากลูกค้าจะได้ขึ้นบอลลูนแล้ว ยังมีสอนขี่ม้า ขับ

ATV และให้อาหารแกะ (ค่ากิจกรรมภายในฟาร์มไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) 

พิเศษ บริการอาหารค่ำ เมนชูาบูหมูจุ่ม(2) 



 

 

 

  

ชมทุงดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง – วัดอุโมงค์  

โครงการบ้านข้างวัด – ลำปาง - ถนนคนเดินกาดกองต้า 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  
 

เดินทางสู่...  ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู

เมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ . 2528 โดยอาศัย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากน้ันอิสระช้อปปิ้ง เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปี
แล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวและซื้อของ ที่นี่มีขายสินค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้ า เครื่องเงิน ภาพวาด 

รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก ส่วนของกินมีร้านอาหารนานาชาติมากมาย มีศูนย์อาหาร มีลานเบียร์ มีลานงานแสดง มีบริการนวด สปา เป็นต้น 

พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สักการะพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่

ครั้งแรกมักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก  2 ชั้น อายุมากกว่า 

500 ปี ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้ เมื่อขึ้นไปถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้ จากน้ันถึงเข้าไปยังตัววัด

ด้านในได้ ด้านในของวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ อิสระให้ท่านได้ไหว้พระขอพรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

ชมทุ่งดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่บนสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 

เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพานจะมีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว 

กำลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ 

ซ่ึงเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขาที่...หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย ดอยปุยเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) สภาพภูมิประเทศของดอยปุยเต็มไป

ด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าสน และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขาปลูกไว้ บริเวณรอบๆ หมู่บ้านชาวเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างย่ิงและยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้อง

หน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ภายในหมู่บ้านมีให้บริการเช่าชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ำตกต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารเช่ นร้านข้าวซอย 

อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากน้ียังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้งซ่ึงมีทั้งผลิตภายในหมู่บ้าน

และนำมาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง(4) 

นำท่านกราบขอพรที่...วัดอุโมงค์ วัดงามมุมสงบเชียงใหม่  วัดอุโมงค์หรือ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เป็นอีกหน่ึงวัดเก่าแก่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองเชียงใหม่  ด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมเสน่ห์และความสวยงามร่มรื่นน้ีเอง วัดอุโมงค์จึงได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละคร

โทรทัศน์หลายเรื่อง อาทิ รากนครา ละครโทรทัศน์อันโด่งดังทางช่อง 3 ทั้งน้ีวัดอุโมงค์เป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหน่ึงในวัดที่มีร่องรอยของความเจริญ

ทางพุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุโมงค์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์ใหญ่ และเป็นกำแพงที่หลายช่องสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในอุโมงค์

เต็มไปด้วยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ขณะที่รอบอุโมงค์เต็มไปด้วยศาสนสถานและประติมากรรมที่สำคัญ อาทิ  กลุ่มพระพุทธรูปหินสลักที่ตั้งเรียงราย, 

เสาหินอโศกจำลอง ในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการนิมนต์พระภิกษุปัญญานันทะแห่งสวนโมกข์มาจำพรรษา วัดนี้จึงได้รับอีกชื่อหนึ่งว่า สวนพุทธธรรม และกลายเป็น

แหล่งเผยแพร่ศาสนาพุทธที่สำคัญ 



 

 

  

 

ถนนคนเดินกาดกองต้า 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตลาดจีน เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำ

น้ำวังในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปีบนถนน

ตลอดเส้นทาง ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีความ

เป็นมาที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กาดกองต้าหมายถึง

ตลาดตรอกท่าน้ำ ในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีความเจริญรุ่ งเรืองมาก

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เนื่องจากเมืองลำปางนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าของภาคเหนือ ทำให้เกิดชุมชนที่เข้ามาทำธุรกิจ เช่น อังกฤษ 

พม่า และจีน ซึ ่งเป็นกลุ ่มที ่เข้ามาทำการค้ามากที่สุดจนกลายเป็น

ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกกาดกองต้าว่าตลาดจีน 

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินกาดกองต้า 

พักที่ B2 Lampang Boutique & Budget Hotel หรือเทียบเท่า 
 

เดินเล่น ช้อปปิ้ง ชุมชนอาร์ตๆ “บ้านข้างวัด” คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถี
ชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภา ยใต้การออกแบบที่อยู่

อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบ้านก่ึงไม้ก่ึงปูนเปลือยแบบ 2 ชั้น 

สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน ตั้งอยู่ล้อมรอบกันตกแต่งด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ให้กล่ินอายเด็กๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียวร่มเย็นปลูกอยู่ทั่วโครงการ บ้านแต่ละหลังจะเปิด

เป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้ , งานคราฟท์และงานเซรามิก, ห้องสมุดเก๋ๆ จากน้ันมุ่งหน้าสู่.. จังหวัดลำปาง 
เมืองแห่งความสโลว์ไลฟ์อย่าง “เขลางค์นคร” หรือลำปาง ยังคงกล่ินอายของสายลมหนาว คละเคล้ามนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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สถานีรถไฟลำปาง 

แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานแห่งนครลำปาง 
สถานีแห่งนี้เปิดรับขบวนรถไฟโดยสารครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 

สมัยน้ันมีเจ้ากรมรถไฟเป็นวิศวกรชาวเยอรมัน และสถานีรถไฟนคร
ลำปางแห่งน้ีคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายเหนือ สถานีน้ีตั้งเป็น

จุดเชื่อมต่อกับถนนสามสายแรกในภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมา

พื้นที่นาบริเวณชานเมืองได้เปล่ียนแปลงกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

เพื่อรองรับความเจริญที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งได้มีการพัฒนา

เส้นทางรถไฟด้วยการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตานผ่านภูเขาและไปถึงนคร

เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 ขณะนั้นเองนครลำปางจึงเป็นศูนย์กลาง

การขนถ่ายสินค้าจากกรุงเทพฯไปยังภาคเหนือและลำเลียงสินค้า

สำคัญจากภาคเหนือมายังกรุงเทพฯ ในปัจจุบันอาคารโบราณ

เหล ่าน ี ้ ย ั งคงหลงเหล ือ ให ้ เรา ได ้ช ื ่นชม  น ับ เป ็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมที่คงรายละเอียดอันสวยงามไว้อย่างสมบูรณ์   

 

มหัศจรรย์พลังศรัทธา ณ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ในอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท แต่

เดิมบนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอแจ้ห่มมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีการทำถน นขึ้นสู่ดอย ดังน้ัน

พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบ และหน้าผาสูงชันเพื่อขึ้นไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่อมาหลวงพ่อไพบูลย์ สุ มังคโล (พระเทพวิสทุธิ

ญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า พลังศรัทธาของท่านจึ งเป็นที่มาของการสร้างวัดขึ้น 

ประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

ท่านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  



 

 

  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง(6) 
 

จากน้ันนำท่านเปิดประสบการณ์...นั่งรถม้าชมเมือง ในสมัยหนึ่งรถม้ามีบทบาทอย่างมากในนครลำปาง เรียก

กันว่ารถม้าแท็กซ่ีที่คอยรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปาง จากน้ันบทบาทของการน่ังรถม้าที่น่ีถือ

เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ได้น่ังเพลินๆชมเมืองเก่า ดูวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายไม่วุ่นวาย ผู้คนในเมืองลำปาง

ยังดูเหมือนใช้ชีวิตสบายๆสโลไลฟ์สุดๆ 

 

มุ่งหน้าสู่ จ.ตาก จังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล 
เป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติและอากาศดี สามารถเที่ยวได้ตลอดปี 

 

อิสระเลือกช้อปของสดตลาดริมทางกลางดอยที่... ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ 
เป็นตลาดสดของชาวไทยภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มรี้านค้าแผงลอยและจำนวนความ

หลากหลายของสินค้าเกษตรภายในตลาดเยอะแยะละลานตาไปหมด ตลาดดอยมูเซอใน

ปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ตลาด แบ่งเป็นตลาดเก่าและตลาดใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากกันแค่ 1 

กิโลเมตรเท่าน้ัน ลักษณะของตลาดดอยมูเซอเก่าจะเป็นตลาดในแนวยาวเรียงรายขนาน

ไปตามถนนสายหลักบรรยากาศจะคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย

ภูเขา ชาวบ้านในแถบนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวต่าง เช่นเดียวกันกับตลาดดอยมูเซอใหม่ที่

มีชีวิตชีวาแทบไม่ต่างกัน จำนวนร้านค้าและปริมาณสินค้าในตลาดมีมากกว่าตลาดเก่า 

แถมด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงของตลาดดอยมูเซอก็คือ อัธยาศัย

อันดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นธรรมชาติไร้ซ่ึงการปรุงแต่งใดๆ 

จากน้ันนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22:00 น.  เดินทางกลับถึง จุดนัดพบ ป๊ัมน้ำมันเอสโซ่ใกล้กับเซ็นทรัลบางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

29 ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธันวาคม 2563 

(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9) 

6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธันวาคม 2563 

(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธันวาคม 2563 6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธันวาคม 2563 6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 4 ท่านข้ึนไป 

สมาชิก 7 ท่านข้ึนไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับและไกด์นำเที่ยว 400 บาท /ทริป/ท่าน** 

**ไม่มีราคาเด็ก คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 

 

เงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดในการรับบริการ  

- ชำระเต็มจำนวน หลังการจองภายใน 2 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น  

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากส่ิงของใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- เมื่อท่านชำระค่าทวัร์กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลง รับทราบยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถ 

เปล่ียน ผู้เดินทางได้ โดยแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนำเที่ยว หรือ เล่ือน การเดินทางโดยแจ้งไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันนำเที่ยว  

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนุญาต รบกวนผู้ร่วมเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

- ขออนุญาต ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การข้ึน-ลง รถทุกครั้ง 

- ขออนุญาต งดรับประทานอาหาร - ขนม ทุกชนิดบนรถ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

- ชาวต่างชาติต้องชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน 

 

-  


