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ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

 

วันแรก(1)       เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ ำ้แก้วโกมล   
06.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์สำย

กำรบินไทย(เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทำงสู่จ.เชียงใหม่ โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
09.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน จ.เชียงใหม่ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูสู่้ ‘อุทยำนแห่งชำติออบหลวง’ (106 กม.) ชมช่องแคบ

เขำขำดที่มีหนำ้ผำหินขนำบล ำน ้ำแม่แจ่ม ท ำให้เกิด
หุบเขำผำลึก โดยควำมลึกของหน้ำผำวัดจำก
สะพำนออบหลวงถึงระดับน ้ ำปกติประมำณ 32 
เมตรควำมงำมที่ธรรมชำติสร้ำงสรรค์ไว้อย่ำง
สวยงำมเบื้องล่ำงเป็นแม่น ้ ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่ำนช่อง
เขำขำด  ซ่ึ งช่องเขำน้ีมี ลักษณะเป็นผำสูงชัน  
จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘สถำนีทดลองปลูกพันธ์ุไม้บ่อ
แกว้’ หรือ ‘สวนสนบ่อแกว้’ (23 กม.) พ้ืนที่ทดลอง
ปลูกสนภูเขำชนิดต่ำง ๆ ที่กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 
น ำพัน ธ์ุมำจำกต่ ำงประเทศ เช่น  ออสเตรเลีย 
แอฟริกำใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหำพันธ์ุที่
เหมำะสมมำเป็นไม้เบิกน ำ เพื่อปลูกบนป่ำเส่ือม
โทรมบนดอยทำงภำคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่ำ
สนที่เรียงรำย เป็นทิวแถวทอดยำวในม่ำนหมอกปกคลุมรับกบัแสงอำทิตยบ์ำงๆ ที่สองมำเกิดเป็นภำพโรแมนติก
น่ำประทบัใจ จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.) 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิน่  

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัมำตรฐำน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย หลงัอำหำรเดินทำงสู่ ‘วนอุทยำนถ ้ำแกว้โกมล’ (42 กม.) ชมถ ้ำที่มีผลึกแร่แคลไซคท์ี่มีลกัษณะคลำ้ยเกล็ดหิมะ  ที่มี
ควำมใสกำวบริสุทธ์ิดูคลำ้ยเกล็ดน ้ำแข็งเกำะทั้งบริเวณผนังถ ้ำ จดัว่ำเป็นถ ้ำที่งดงำมที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย อีก
ทั้งยงัเป็นหน่ึงในถ ้ำผลึกแร่แคลไซตท์ี่คน้พบเพียง 3 แห่งทัว่โลก คือพบที่ จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น // หลังอำหำร อิสระให้ท่ำนเดินเล่นที่ถนนคนเดิน ชำวเขำและ
ชำวบำ้นในอ ำเภอปำยน ำสินคำ้มำขำยให้กบันักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็น เส้ือผำ้ รูปภำพ โปสกำร์ด ตลอดจนถึง
ร้ำนอำหำรและร้ำนคำ้มำกมำย  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)  ปำงอุ๋ง – บ้ำนรักไทย – ภูโคลน – ถ ำ้ปลำ – สะพำนซูตองเป้ - กะเหร่ียงคอยำว 

‘บ้ำนห้วยเสือเฒ่ำ’ – พระธำตุดอยกองมู 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั  
 หลงัอำหำร เดินทำงสู่ ‘ปำงอุ๋ง’ (43 กม.) อดีตเขำหัวโลน้ และป่ำเส่ือมโทรม ทีม่ีกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำ และปลูกป่ำขึ้น 

รว ม ถึ งส ร้ ำ ง  “อ่ ำ ง เก็ บ น ้ ำ ป ำ งต อ ง 
(ปำงอุ๋ ง)”ขึ้นตำมแนวพระรำชด ำริของใน
หลวงรัชกำลที่ 9 จนท ำให้ทศันียภำพที่เป็น
เอกลกัษณ์สวยงำมและมีอำกำศที่เยน็ตลอด
ทั้งปี ชมทิวทัศน์ที่แวดลอ้มไปด้วยทิวสน
เรียงรำย แสงอำทิตยอ์่อนๆ และสำยหมอก
ที่ลอยปกคลุม เหนือ ผิวน ้ ำสวยงำมน่ ำ
ประทับใจ จำกนั้นแวะ ‘บ้ำนรักไทย’ (12 
กม.) หมู่บำ้นชำวจีนยนูนำนอดีต ทหำรจีน
คณะชำติ “ก๊กมินตั๊ง” (กองพล 93) อยู่สูง
จำกระดบัน ้ ำทะเล กว่ำ 1,776 เมตร ท ำให้
พ้ืนที่ เหมำะสมอยำ่งย่ิงกบักำรปลูกชำพนัธ์ุ
ดี และพืชเมืองหนำว ทิวทศัน์ของ หมู่บำ้น
โอบล้อมไปด้วยทิวเขำ แมกไม้ที่  อุดม
สมบูรณ์   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถิ่น 

บ่ำย เดินทำงไปยงั ‘ภูโคลน’ (27 กม.) แหล่ง
น ้ ำแร่และโคลนธรรมชำติที่มำจำกสำย



 
 
 
 
 
 
 

น ้ ำแร่ใต้พ้ืนดินซ่ึงอุดมไปด้วย แร่ธำตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพและผิวพรรณของมนุษย์ มีเวลำให้ท่ำนได้
ทดลองสปำพอกผิวหน้ำด้วยโคลนธรรมชำติตำมอัธยำศัย *** (ค่ำสปำโคลนไม่รวมในรำคำทัวร์) เดินทำงสู่ 
‘อุทยำนแห่งชำติ ถ ้ำปลำ – น ้ ำตกผำเส่ือ’ (6 กม.) ภำยในถ ้ ำมีน ้ ำไหลออกจำกถ ้ำใต้ภูเขำอยู่ตลอดเวลำ และมี
บรรดำฝงูปลำ ปลำมุง ปลำคงั หรือ ปลำพลวง จ ำนวนมำกมำอยู่อำศยัในถ ้ำแห่งน้ี บริเวณโดยรอบยงัมีทิวทศัน์
ของสภำพป่ำ หน้ำผำเขำหินปูนอันเป็นธรรมชำติที่สวยงำมมำก จำกนั้นแวะชม ‘สะพำนซูตองเป้’ (10 กม.) 
สะพำนที่เกิดจำก ควำมศรัทธำและกำรร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชำวบำ้นนบัว่ำเป็นสะพำนไมไ้ผ่ที่
ยำวที่สุดในประเทศไทย มีควำมเช่ือกนัว่ำ หำกไดม้ำยืนอยูก่ลำงสะพำนแลว้อธิษฐำนขอควำม ควำมส ำเร็จใดๆ ก็
จะพบกบัควำมสมหวงั  เดินทำงสู่ ‘หมู่บำ้นห้วยเสือเฒ่ำ’ (24 กม.) เพือ่ชมวิถีชีวิตและควำมเป็นอยูข่องชน 
เผ่ำคอยำวซ่ึงเป็นหมู่บ้ำนชนเผ่ำคอยำวที่อพยพลี้ภยัสงครำมเขำ้มำอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมำนำน โดยด ำรงชีวิตและ
วฒันธรรมแบบดั้งเดิม ลอ้มรอบไปดว้ยป่ำ 
ภำยในหมู่บำ้นมีสถำนที่จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ของที่ ระลึกต่ำงๆ  ให้นักท่องเที่ ยว โดย
สิ น ค้ ำ ส่ วน ให ญ่  จะ เป็ น พ วก ผ้ ำท อ 
เคร่ืองประดับ จำกนั้นน ำสมำชิกสักกำระ 
“พระธำตุดอยกองมู” (12 กม.) ศำสนสถำน
คู่บำ้นคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้ำงขึ้นอยูบ่น
ยอดเขำสูงกลำงตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่
งดงำมของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบลอ้ม
ดว้ยภูเขำสูงชนั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น  

ที่พัก : อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สำม(3)   วัดจองค ำ,วัดจองกลำง – ปำงมะผ้ำ – บ้ำนลุกข้ำวหลำม – ดอยก่ิวลม  
          ปำย – วัดน ้ำฮู – สะพำนประวัติศำสตร์ – กองแลน – ห้วยน ้ำดัง – เชียงใหม่   
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเย่ียมชมวดัจองค ำและวดัจองกลำง สัญลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของไทใหญ่กลำงเมืองแม่ฮ่องสอน 

ศูนยก์ลำงของกิจกรรมทำงวฒันธรรม และประเพณีของชำวแม่ฮ่องสอน สักกำระวิหำรหลวงพ่อโต วดัจองกลำง 
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องคใ์หญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อควำมเป็นสิริมงคล จำกนั้นเดินทำงสู่ จุดชมวิว ‘บำ้นลุกขำ้ว
หลำม’ อ.ปำงมะผำ้ (53 กม.)  ชมทิวทัศน์ที่สวยงำมของทะเลภูเขำ รวมถึงยงัเต็มไปด้วยร้ำนรวงสินค้ำสินค้ำ
พ้ืนเมืองอยำ่งพวกผกัและผลไมข้องชำวบำ้นมูเซอมำจ ำหน่ำยให้กบันกัท่องเที่ยวมำกมำย จำกนั้นแวะชมวิวสองฝ่ัง 
อ.ปำย และ อ.ปำงมะผำ้ จำกจุดจุดชมวิว ‘ดอยก่ิวลม’  (33 กม.)  จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.ปำย (23 กม.)   



 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย เดินทำงสู่ ‘วัดน ้ ำฮู’ เป็นวดัที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองปำย สักกำระ ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ พระพุทธรูป

ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เป็นที่สักกำระของชำวเมืองปำย  ในวดัยงัมีพระเจดียสี์ทองที่เรียกว่ำ เจดียอ์ฐิัพระสุพรรณกลัยำ ซ่ึง
บรรจุอฐิัพระสุพรรณกลัยำอยูอ่ีกดว้ย ชมและถ่ำยภำพกบั ‘สะพำนประวตัิศำสตร์’ ขำ้มแม่น ้ำปำย ที่สร้ำงขึ้นสมยั
สงครำมโลกคร้ังที่ 2 จำกนั้นแวะชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปำยแคนยอน’ (10 กม.) ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่เกิดจำก
กำรทรุดตวัของดินบนภูเขำสูง ที่ถูกกดัเซำะเป็นร่องลึกคลำ้ยหน้ำผำ ติดต่อกนัเป็นบริเวณกวำ้ง มีลกัษณะคลำ้ย
แพะเมืองผีของจังหวดัแพร่ และยงัเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมของเมืองปำย  สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ 
‘อุทยำนแห่งชำติห้วยน ้ ำดัง’ (29 กม.)  จุดชมวิวบรรยำกำศ มีสภำพป่ำและธรรมชำติที่สมบูรณ์ ภูเขำสูงชัน
สลบัซบัซ้อน เป็นป่ำตน้น ้ำล ำธำรที่สวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)    

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น  

ที่พัก: โรงแรม เชียงใหม่ ออร์คิด หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)   เชียงใหม่ – บ้ำนแม่ก ำปอง – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคำว – เดินทำงกลับ 

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่ ‘บ้ำนแม่ก ำปอง’ (53 กม.)  

หมู่บ้ำนเล็กๆ ในหุบเขำที่ชำวบำ้นใช้ชีวิตอยู่กัน
อย่ำงเรียบง่ำย ใน ก่ิงอ ำเภอแม่ออน ด้วยภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและระดับควำมสูงถึง 1,300 
เมตรจำกระดับน ้ ำทะเล ท ำให้ที่ น่ีมีอำกำศเย็น
และช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘แม่น ้ ำตกแม่ก ำปอง’ 
ใหลผ่ำนกลำงหมู่บ้ำนสร้ำงควำมชุ่มช้ืนแก่
ชำวบำ้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก ำปอง’ที่มีวิหำร
เป็นไมท้ั้งหลงั หนำ้จัว่หลงัคำวดัแกะสลกัจำกไม้
สัก  เป็นลวดลำยแบบล้ำนนำ และยังมีพระ
อุโบสถที่ตั้ งอยู่กลำงล ำธำร สวยงำมท่ำมกลำง
ธรรมชำติที่เขียวขจี บำ้นแม่ก ำปองเป็นหมู่บำ้นที่
ท ำเมี่ยง กำแฟ และชำ เป็นอำชีพหลกั โดยเฉพำะ
ชำที่ชำวบ้ำนเอำใบมำท ำเป็นผลิตภณัฑ์พ้ืนบ้ำน
อ ย่ ำ งห ม อ น ใบ ช ำส ำ ห รั บ จ ำห น่ ำ ย ใ ห้
นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมน ้ ำตก 
หรือสัมผสัวิถีชีวิตชำวแม่ก ำปองหรือชิมกำแฟ



 
 
 
 
 
 
 

ชมบรรยำกำศของธรรมชำติอนังดงำมตำมอธัยำศยั 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย น ำท่ำนขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นที่ตั้งของ ‘วดัพระบรมธำตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถำนคู่บำ้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้ำง

ขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบนัไดนำคทอดยำวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภำยในวดัเป็นที่ประดิษฐำนขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ที่
ใตฐ้ำนพระเจดียม์ีพระบรมสำรีริกธำตุ สักกำระพระธำตุเพื่อควำมเป็นสิริมงคล จำกนั้นเดินทำงสู่อ.สันก ำแพง เดิน
เล่นย่ำน ‘โหล่งฮิมคำว’ ชุมชนเล็กๆ น่ำรักๆ ตั้งอยู่ใกลก้บัแม่น ้ำคำว วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบ
ง่ำย มีลักษณะเป็นซอยตรงยำว สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนที่ผลิตงำนศิลปะ งำนท ำมือและงำนเส้ือผ้ำ 
ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทำงเดิ สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ควำมเป็นอยูข่องชำวโหล่งฮิมคำว ภำยในชุมชน
มีกำรท ำสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพิ้กำร ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ เส้ือผำ้พ้ืนเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้งของ ร้ำนอำหำรสุดชิลล ์
Meena มีขำ้วอีกดว้ย  

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
19.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินเชียงใหม่ 
20.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ WE 121 
22.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
  
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

   เทศกำลสงกรำนต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

19,990 19,990 19,790 19,490 5,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อัพเกรดห้องพักกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 



 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 9,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว หรือเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืนได ้     

 

***หมำยเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 8-9 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 


