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วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย – เชยีงใหม ่

 
20.00 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พรอ้มออกเดนิทางสูจ่ังหวัดเชยีงใหม ่

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 
 

(กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาที่ก าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่
ทันเวลา ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อ
ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 
21.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 

วนัทีส่อง จงัหวดัเชยีงใหม ่– ดอยอนิทนนท ์– จุดตอกหมดุ “สูงสุดแดนสยาม” – เสน้ทางศกึษาธรรมชาตอิา่งกา – พระ
มหาธาตุนภเมทนดีล และพระมหาธาตุนภพลภูมสิริ ิ– ตลาดมง้ – วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร – เมอืง
เชยีงใหม ่

 
แวะจดุพักรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัว 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (1) 
 

ออกเดนิทางสู ่ดอยอนิทนนท ์เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย เดมิมชีือ่วา่ "ดอยหลวง" หรอื "ดอยหลวงอา่งกา" ชือ่
ของ ดอยอนิทนนท ์เป็นชือ่ของกษัตรยิพ์ระนามวา่พระเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่ ทรงเป็นผูท้ีห่ว่งใยใน
ป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว ้ภายหลังเสด็จพริาลัย พระอัฐสิว่นหนึง่ไดเ้ชญิไปประดษิฐาน ณ พระสถูปบนยอด
ดอยหลวง และเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นเกยีรต ิ(เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ดอย) 
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 น าทา่นเชค็อนิ จดุตอกมดุ “สูงสุดแดนสยาม” ความสงูอยูท่ี ่2,565 เมตร จากระดับน ้าทะเล ใหท้า่นไดส้ดูอากาศใหเ้ต็ม
ปอด  

 

 
 
น าทา่นชม น า้ตกวชริธาร เป็นน ้าตกทีม่ขีนาดใหญ ่และมนี ้าไหลตกลงมาในปรมิาณทีม่าก เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามมาก
ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของประเทศไทย น ้าตกวชริธารอยูใ่นเขตของอทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์ตัวน ้าตกม ี1 ชัน้ น ้าเบือ้งบน
ไหลลงสูแ่อง่น ้าเบือ้งลา่ง ดว้ยความสงูของน ้าตกถงึ 70 เมตร  
 

 
 น าท่านเดนิทางชมเสน้ทางพื้นป่าดกึด าบรรพ์ เสน้ทางศกึษาธรรมชาตอิา่งกา แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ต็มไปดว้ยพืชนานา

พันธุ ์ดา้นในมสีะพานไมร้ะยะทางราวๆ 300 เมตร ถงึจะเป็นเสน้ทางสัน้ๆแต่ก็แฝงไปดว้ยความสวยงามปนกับความพศิวง 
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ใหอ้ารมณ์ป่าฝน อากาศเย็นสบาย เหลา่บรรดามอส ไลข่ึน้ตามขอบและราวจับของสะพาน ไมว่า่จะเดนิทางมาเดอืนไหนก็
ตามในตัวเมอืงก็จะรอ้น และหากเป็นทีแ่หง่นี้อากาศรอ้นสดุก็ราวๆ 20 องศาเทา่นัน้ 

 

 
  

น าท่านเดนิทางสู ่พระมหาธาตุนภเมทนดีล และ พระมหาธาตุนภพลภูมสิริ ิสรา้งขึน้เพือ่ถวายพระเจา้อยู่หัว และพระ
ราชนิีนาถในรัชกาลที ่9 เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุอยู่บนยอด และพระพุทธรูปบูชา มลีักษณะทีสู่งสง่าและตัง้
อยา่งโดนเดน่  

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดชุมชนชาวไทยมง้ เป็นตลาดพชืผลทางการเกษตร มพีชืผลทางการเกษตรทกุชนดิทีป่ลกูอยูท่ีน่ี ่

น ามาขายยังตลาดแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็น ลกูพลับ ซกูนิี ่มะระหวาน ถั่วตา่ง ๆ เราสามารถมาหาซือ้ไดใ้นราคาถกู  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 
  

น าท่ านเดินทางสู่  วดัพระธาตุศรีจอมทอง
วรวหิาร เป็นวัดประจ าปีชวด เป็นทีป่ระดษิฐานพระ
บรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษ
แตกตา่งจากทีอ่ืน่คอื เป็นพระบรมธาตทุีไ่มไ่ดฝั้งใต ้
ดนิ แตป่ระดษิฐานอยูใ่นกูภ่ายในวหิาร นอกจากนัน้ 
ณ วัดแห่งนี้ยังมีตน้โพธิ์ใหญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่
ภายในวัดมาหลายรอ้ยปี จะมีไมค้ ้ าตน้โพธิ์อยู่
มากมาย ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะมีพิธี
แห่ไมค้ ้าโพธิ ์โดยเชื่อกันว่า เป็นการสืบชะตาวัด 
สบืชะตาบา้นเมอืงใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสขุ  
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หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเชยีงใหม ่
 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ (3)  
 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 
ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัย
พระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรม
สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยม
เรยีกวา่ "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่าง
มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนีด้า้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็นกบัววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย  
 

 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) 
จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม
ดว้ยเรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อส าเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า
มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่เป็นนักบญุแหง่ลา้นนาไทย และปชูนียบคุคลทีช่าวเชยีงใหมเ่คารพ
ศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชิัยนั้นมีความผูกพันกับประวัตศิาสตรเ์มืองเชยีงใหม่เป็นอย่างมาก
เนื่องจากท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามี
ชวีติชวีาอกีครัง้หนึง่ และทีส่ าคัญครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิร ิม่ชกัชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงรว่มใจกนัสรา้งถนนจากเชงิ
ดอยขึน้ไปสูว่ัดพระบรมธาตดุอยสเุทพ หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูบ้กุเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสเุทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชืน่
ชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแหง่อารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันวา่ เพยีงไดม้าไหว ้
ครบูาศรวีชิยัก็เสมอืนไดก้ราบสกัการะพระบรมธาตเุลยทเีดยีว 
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น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แหง่
อาณาจักรลา้นนา ราชวงศมั์งราย พระองคท์รงไดอั้ญเชญิพระบรมสารีรกิธาตุองคใ์หญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วน
พระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหต ุ:ไม่
รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลง คนละ 20 บาท ส าหรับคนไทย และ 50 บาทส าหรับชาวต่างชาต)ิ ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัด
ประมาณสบิกวา่กโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ชั่วโมง วัดแห่งนี้ถอืเป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใครทีม่าเยอืน
เมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ไมไ่ดข้ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่
 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยูใ่นยา่นนมิมานเหมนิท ์ยา่นทีช่าวเชยีงใหมแ่ละนักทอ่งเทีย่วรูจ้ักใน
ฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซนเ์ก๋ๆ ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่
ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร่ เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแห่ง
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ใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืท่านทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ย
ตัวทา่นเองโดยมมีัคคเุทศกแ์นะน าแกท่า่น (หมายเหต ุ: ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลบัโรงแรมเอง
โปรดแจง้ความประสงคก์บัมคัคเุทศก)์ 

 

 
 
เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ถา่ยรปูประตทูา่แพ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 
น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่วา่ใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูทา่แพ 
หรอืชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็น
ประตเูมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนีใ้นกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน) 
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น าท่านซื้อของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท  ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมืองของเชยีงใหม่ มีของฝากมากมาย อาท ิไสอ้ั่ว 
แคปหม ูน ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม ่(หมายเหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดว
โรรสแทน) 
 

 
 
หลั งจาก นั้นน าท่ าน เดินท างสู่  พระธาตุล าปางหลวง  วัด
คู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตุล าปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจ าปี
เกดิของคนปีฉล ูดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลแูละเสร็จในปีฉลเูชน่กนั เดนิขึน้
ไปตามบันไดนาคจนถงึประตูซุม้โคง้หรอืประตูโขง ทีส่่วนบนมีลาย
ปูนป้ันเป็นกรองวมิาน มีนาคและหงส์ตามชัน้ต่าง ๆ จนถึงยอดดู
สวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโลง่
ขนาดใหญ่ เป็นวัดไมท้ี่สมบูรณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไทย งดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์กีหนึง่ส ิง่ทีค่นมาเยือ่นวัดแหง่
นีค้อืการไดม้าชม “พระธาตกุลับหัว” (หมายเหต ุ: การขึน้ชมพระธาตุ
กลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเทา่นัน้)  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (7)  
  
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ (ใชเ่วลาประมาณ 8 ชัว่โมง) 
 
21.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

24 – 27 กนัยายน 2563 4,999 1,200 

01 – 04 ตลุาคม 2563 4,999 1,200 

09 – 12 ตลุาคม 2563 4,999 1,200 

10 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 

5,999 1,500 

11 – 14 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 

4,999 1,200 
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22 – 25 ตลุาคม 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 
(วนัหยดุชดเชยพอ่) 

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*** 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 20 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบ
ตามจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 
วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  


