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ราคาเริม่ตน้ 3,999 บาท เดนิทางชว่งวนัหยดุ กมุภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 

พกัเชยีงใหม ่2 คนื  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00 น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่ 
 

2  เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ - หว้ยตงึเฒา่ - วดัตน้เกวน๋ - วดัพระสงิห ์- วดัโลกโมฬ ี- กาดหนา้ม.
เชยีงใหม ่                                                                                                   อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) - แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วดับา้นเดน่) - 
สวนสนแมแ่ตง - วดัถ า้เชยีงดาว - เมอืงเชยีงใหม ่                                    อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 รา้นของฝาก - กาดทุง่เกวยีน - พระธาตลุ าปางหลวง - กรงุเทพฯ 
                                                                                                                                   อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00 น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่

18.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและ
เจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ9-10
ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี–  
                   กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                                              เชา้/เทีย่ง /-- 
เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม่ แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้่านไดท้ าธุระส่วนตวั 

จากนัน้ เดนิทางสูร่า้นโกเหนง่ รา้นน้ีโดง่ดังมากในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว นยิมมาทาน 
มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้งไดโนเสาร์ นอ้งกบ 
ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาตกิ็ดี กรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลมกล่อมนั้น ยังมีเมนู  
ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้่ามารา้นน้ีไดท้กุอย่างไม่วา่จะอิม่เบาๆหรอือิม่

แบบจัดเต็ม  
  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมนู โจ๊ก น ้าเตา้หู ้ปลาทอ่งโก ๋ทา่นละ 1 ชดุ 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่จุดเช็คอนิแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสูด

โอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ ไฮไลทข์องทีน่ี่อยูท่ี ่หุน่ฟางคงิคองยักษ์ และ
ผองเพืน่ดม์ารค์เด็ดๆ อยา่ง สะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนือทุง่นา ไปยังกระท่อม
ปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวที่
มภีเูขาโอบลอ้มไว ้ทา่นสามารถถา่ยรูปเช็คอนิกันได ้
จากนัน้น าทา่นสู ่วดัตน้เกวน๋ (วดัอนิทราวาส) วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ  สิง่ทีส่ าคัญของวัดน้ีคอื ศาลาจัตรุมขุ

ซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลางอทุยานหลวงราชพฤกษ์
อกีดว้ย วัดแหง่น้ีนยิมใชเ้ป็นทีถ่า่ยพรเีวดดิง้ และถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครหลายเรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระ
นาง และลา่สดุอยา่งละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ อรัุสยา และ เจมส ์มาร ์เป็นนักแสดง  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 

ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

10-13 เมษายน 64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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เทีย่ง   อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่

ประดษิฐานพระสงิหห์รือพระพุทธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนโบราณ ปางมารวชิัย ขัดสมาธเิพชร 
หล่อดว้ยส ารดิหุม้ทอง สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 700 และเป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ "เชยีงแสนสงิหห์นึง่" นอกจากสกัการะพระ
สงิหแ์ลว้ ภายในวัดพระสงิหว์รวหิารยังมสี ิง่ทีน่่าชม เชน่ วหิารลายค าอันเป็นทีป่ระดษิฐาน พระพุทธสหิงิค ์ภายในมี
จติรกรรมฝาผนังเรือ่งสพุรรณหงสแ์ละสังขท์องซึง่พบเพยีงทีน่ี่แห่งเดยีว นอกจากน้ียังมพีระอุโบสถทีต่กแต่งแบบ
ศลิปะลา้นนา หอไตรประดับดว้ยรูปปนูปั้นเทวดา และเจดยีท์รงกลมแบบลา้นนาตามความเชือ่พระธาตเุจดยีนั์น้ วัด
พระสงิหถ์อืเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีมะโรง (งูใหญ่) หากไดม้านมัสการอย่างนอ้ยสกัครัง้หนึง่แลว้ จะ
เป็นมงคลสูงสุด ท าใหอ้ายุมั่นขวัญยืน มีความเจรญิรุ่งเรืองตลอดไป จากนั้นเดนิทางสู่ วดัโลกโมฬ ีวัดเก่าแก่
สไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่หา้รอ้ยปี สรา้งในสมัยอาณาจักรลา้นนา ภายในวัดมพีระวหิารไมท้ีว่จิติร
บรรจง ดว้ยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นดว้ยประตูทางเขา้วัดขนาดใหญ่กอ่ดว้ยอฐิมลีักษณะโคง้มน มี
ช่องประตูตรงกับพระวหิารไมเ้ป็นมุมที่สวยงามมาก ภายในบรเิวณวัดยังมีองคพ์ระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิง่
ศักดิส์ทิธิท์ีป่ระดษิฐานอยู่ภายในบรเิวณวัดหลายจุด ใหก้ราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล ใหท้่าน ช่วงเย็นน าทา่น
เดนิทางไป กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นจากรา้นอรอ่ยตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่
กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัสาม         แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) - แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วัดบา้นเดน่) 
                   - สวนสนแมแ่ตง - วดัถ า้เชยีงดาว - เมอืงเชยีงใหม ่                                            เชา้/เทีย่ง /เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอแมแ่ตง เมอืงแหง่มนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแมน่ ้า มแีมน่ ้าทีส่ าคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกนั
ทีโ่ครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแม่แตง หรือทีช่าวแม่แตงเรียกว่าชลประทานไดแ้ก ่แม่น ้าแม่งัด แม่น ้าแตง และ

แม่น ้าปิง น าท่านเดนิทางไป Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) สถานทีเ่ทีย่วเปิดใหม่ หาดทรายเทยีมแหง่
แรกในภาคเหนือ ดว้ยพืน้ที ่39 ไร่ กวา้งขวางมาก เป็นพืน้ทีโ่ล่งโปร่งสบาย ไม่แออัด ทีค่รบครันไปดว้ยจุดถา่ยรูป
สวยๆ สวนดอกไมส้วยๆและกจิกรรมมากมาย จุดไฮไลทจ์ะมหีลายจุดเด่นๆเช่น ชายหาดสุดปังยิง่ใหญ่อลังการ

มากเหมือนเชยีงใหม่มีทะเลแลว้  บนัไดสวรรค ์มีความสูง 5 เมตร สามารถมองเห็นววิ ปางเปา บีช ไดอ้ย่าง
สวยงาม คันนา สะพานแขวน กระต๊อบเล็กๆ ฉากถ่ายรูปไดส้วยงาม อสิระใหท้่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ทาง

สถานทีไ่ม่มคี่าเขา้ชม แต่มคี่าใชจ่้ายแค่บางจุด (ค่าบ ารุงชายหาด/ค่าเขา้สวนดอกไม/้คา่ขับATV) กรณีตอ้งการ

ใชบ้รกิารช าระเพิม่หนา้งาน)  
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จากนัน้ เดนิทางสูแ่ลนดม์ารก์ใหมล่า่สดุของแมแ่ตง แดนเทวดา ใหท้่านไดต้ืน่ตาไปกับหนา้ผาน ้าตกจ าลองที่
สามารถเดนิขึน้ไปไดแ้ละมชีอ่งกลางน ้าตกสามารถถ่ายภาพไดส้วยงามทีน่ี่จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คอืรา้น

กาแฟ,สวนดอกไมห้นา้น ้าตก,สวนญี่ปุ่ น ที่อยู่หลังน ้าตกและจ าลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสนิคา้โอทอปจัด

จ าหน่าย พรอ้มยังมขีองฝากขึน้ชือ่ดว้ย เป็นเคก้อร่อย เคก้สวรรคข์องฝากจากแดนเทวดา ใหนั้กท่องเทีย่วซือ้ฝาก
คนทางบา้นได ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอัธยาศัย (คา่ทัวรร์วมคา่เขา้แลว้ทา่นละ50บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
บา่ย น าท่านสู่ วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ทีส่วยงาม มคีวามวจิติร

งดงามตระการตาดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรือ ตน้สะหรี หลากหลาย
ขนาด อกีทัง้ทีต่ัง้ของวัดยังอยูใ่นเขตเมอืงเกา่โบราณทีเ่รยีกวา่ เมอืงแกน ชาวบา้นก็เลยเรยีกชือ่วัดน้ีเต็ม ๆ วา่ "วัด
เด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม ่ทัง้อุโบสถ 
หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทอง โดยทา่นตัง้ใจวา่จะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม 
เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัดเพื่อการขัดเกลาจติใจ เพื่อใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รูบาเทอืงเป็นพระทีม่ปีฏปิทา จงึไดรั้บความเลือ่มใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป 
ร่วมถวายปัจจัยสมทบทนุสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญแ่ละกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไมน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านแวะ สวนสนแม่แตง หรือสวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ สวนสนธรรมชาตทิีป่ลูกไมส้นคารเิบยีทีป่ลูก

เรียงกันอย่างเป็นระเบยีบและสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆถูกใจวัยรุ่นสายฮปิสเตอร์แน่นอน จากนัน้เดนิทางสู่ 
อ าเภอเชยีงดาว น าท่านไป วดัถ า้เชยีงดาว ตัง้อยู่เชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาวสถานธรรมอันเงยีบสงบ หนา้
ถ ้าเป็นสระน ้า (หรือทีช่าวบา้นเรียกว่าสระมรกต) น ้าในถ ้าและบนภูเขาไหลมารวมกันจนเกดิเป็นสระน ้าใส ท าให ้
มองเห็นสิง่ทีอ่ยู่ในน ้าไดช้ัดเจน ปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายกันเต็ม    ถ ้าเชยีงดาวไม่มีหลักฐานทีแ่น่ชัดว่าถูก
คน้พบในสมัยใด แต่ถ ้าเชยีงดาวก็ถอืวา่เป็นหนึง่ในโบราณสถานศักดิส์ทิธิท์ีไ่ดรั้บความเคารพจากชาวเชยีงใหมอ่กี
แห่งหนึง่ โดยมตี านานเลา่ขานกันวา่ในอดตี เจา้หลวงค าแดง บุตรชายของเจา้นครพะเยาไดเ้คยเสด็จมายังบรเิวณ
น้ีและไดพ้บรักกับหญงิสาวคนหนึง่ เธอเลา่วา่เธอถูกสาปใหอ้ยู่แตใ่นถ ้าน้ี ถา้หากออกไปจะกลายร่างเป็นกวางดาว 
เจา้หลวงค าแดงจงึตกลงใจอยู่ที่ถ ้าน้ีและค าว่าเชยีงดาวของถ ้า ก็เชือ่กันว่ามาจากกวางดาวน้ีเองซึง่จากความ
ศักดิส์ทิธิน้ี์เอง ท าใหใ้นสมัยหนึง่ถ ้าเชยีงดาวไดเ้คยเป็นสถานปฏบิัตธิรรมของคณะสงฆ ์กอ่นจะมกีารสรา้งวัดเชยีง
ดาวขึน้ใกล ้ๆ ถ ้าเชยีงดาว และมกีารบรูณะตอ่เตมิขึน้มาเรือ่ยจนกลายเป็นวัดทีป่ระชาชนนยิมมาท าบญุดว้ยศรัทธาใน
ปัจจุบัน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงเชยีงใหม ่
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่
กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่            รา้นของฝาก - กาดทุง่เกวยีน - พระธาตลุ าปางหลวง - กรงุเทพฯ 
                                                                                                                                                  เชา้/เทีย่ง /-- 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท้่านซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมูทอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิ
หนุ่ม แคบหมู ของทีข่ ึน้ชือ่จะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว จากนัน้เดนิทางสู ่กาดทุง่เกวยีน หรอืตลาดทุง่
เกวยีน ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ อสิระใหเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 
หลังจากนัน้เดนิทางตอ่กลับสูก่รุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก ่พระธาตุล าปางหลวง 
ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท้่าน
สกัการะ ขอพร และ ชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตแุละพระวหิารในดา้นมมุกลบั  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
 น าทา่นเดนิทางถงึกรุงเทพฯประมาณโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  
 

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบั
การจองพรอ้มช าระเงนิ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง
มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
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เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใช่

จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบัตเิหตุ
ตา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 


