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จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไม่รวมสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- อ.แมก่ าปอง–หมูบ่า้นแมก่ าปอง- The Giant 

Chiangmai คาเฟ่กลางตน้ไม ้

พกัที ่: โฮมสเตยแ์มก่ าปอง                                                            อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  Pongyang Jungle Coaster – ดอยมอ่นแจม่ – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยค า ขอพรเทพทันใจ                           

พกัที ่:เมอืงเชยีงใหม ่                                                                   อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น                                                                                                           

3 เชยีงใหม ่– ล าพูน - วดัพระธาตุหรภุิญไชย - ล าปาง – กาดทุง่เกวยีน – วดัพระธาตุล าปางหลวง – 

เชยีงใหม ่– รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ      

                                                                                                    อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
 

 

 

 

 



                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

04-06 เมษายน 64 

*วนัหยุดจกัร*ี 

6,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

11-13 เมษายน 64 

*วนัหยุดสงกรานต*์ 

7,888 1,500 16  

13-15 เมษายน 64 

*วนัหยุดสงกรานต*์ 

7,888 1,500 16  

01-03  พฤษภาคม 64 7,888 1,500 16  

08-10  พฤษภาคม 64 
6,888 1,500 16  

 

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure: FD4104 BKK-CNX   10.00 - 11.20 

Return      : FD3028 CNX-BKK 19.50 - 21.15  

หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและที่

น่ังบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคาน์เตอร)์ คา่ทัวรไ์ม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– หมูบ่า้นแมก่ าปอง - The Giant     

                    Chiangmai คาเฟ่กลางตน้ไม ้                                      อาหารเทีย่ง/เย็น  
 

07.30 น.  พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 

3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

10.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่FD4104 
 

11.20 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที1่) 

จากนั้นน าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางสู่ แม่ก าปอง ตัง้อยู่ในกิง่อ าเภอแม่ออน หมู่บา้นเล็กๆชื่อว่า

หมูบ่า้นแมก่ าปอง โอบลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ล าธาร และน ้าตก ซึง่มีอากาศดตีลอดทัง้ปี ทีม่าของชือ่หมู่บา้น

นัน้มาจากดอกไมช้นิดหนึง่ มีสเีหลอืงแดง ขึน้อยู่ตามรมิล าธาร เรยีกว่า ดอกก าปอง ทีห่มู่บา้นแม่ก าปองมี

เสน่หซ์อ่นอยู่ ความสขุของการมาท่องเทีย่วหมู่บา้นแม่ก าปอง คอื การไดม้าสัมผัสอากาศบรสิทุธิค์วามเป็น

ธรรมชาตขิองป่าไม ้ล าธารและวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ของชาวบา้นทีย่ังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว

บรเิวณรอบๆสามารถเดนิเล่นถ่ายภาพไดห้ลายจุด มีรา้นคา้ รา้นอาหาร แบบง่ายๆ ใหเ้ลือกกนิเลือกซื้อ 

จากนัน้พลาดไม่ไดท้ี่จะน าท่านแวะเช็คอนิไจแอนทค์าเฟ่ คาเฟ่กลางตน้ไมใ้หญ่ ที่คุณไดน่ั้งแลว้เหมือน

ลอยอยู่เหนือพื้น มีหลายโซนใหพ้ักผ่อน และชมความงามววิบนดอยหลักลา้น (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั:  โฮมสเตยแ์มก่ าปอง หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอือ าเภอใกลเ้คยีงทีพ่ักคนืนี้เป็นแบบสไตลโ์ฮมสเตย ์

ชาวบา้นแบบเรยีบง่าย ไม่มแีอร์ อากาศทีแ่ม่ก าปองอากาศดตีลอดทัง้ปี  

ชว่งเทศกาลวันหยุดยาวหรือกรณีที่พักโฮมสเตยเ์ต็มทางบรษัิทขอปรับพักอ าเภอใกลเ้คยีง หรือพักเมือง

เชยีงใหม่แทน 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่อง         Pongyang Jungle Coaster – ดอยมอ่นแจม่ – วดัพระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยค า ขอพร

เทพทันใจ                                                                            อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง แอดเวนเจอรพ์ารค์ ทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งจังเกิล้โคสเตอรห์รอืรถไฟเหาะในป่า แห่ง

แรกในประเทศไทย ที่ โป่งแยง จงัเกิล้ โคสเตอร ์& แอดเวนเจอรพ์ารค์ ที่ทีม่ีกจิกรรมสดุแอดเวนเจอร์

ถงึ 7 ประเภท และซปิไลน์ใหเ้ล่นมากถงึ 36 ฐาน นอกจากนี้ ยังมีคาเฟ่สุดชลิอย่างJungle De Cafeที่

บรรยากาศดแีละใกลช้ดิธรรมชาตมิาก เหมาะส าหรับคนที่เหนื่อยจากกจิกรรมแลว้ไม่อยากเดนิทางไกลก็

สามารถแวะพักจบิกาแฟในววิหลักลา้นได ้อสิระใหท่้านไดเ้ล่นกจิกรรมและลิม้รสเครื่องดื่มอย่างเต็มที ่

(ราคาทัวร์ไม่รวมกจิกรรม อาหารและเครื่องดื่ม) จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตัง้อยู่ในศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่รมิ เไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขนุเขา 

ทุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลบนดอย จุดชมววิหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกัน

ววิสวยสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืชพรรณที่เปลีย่นไป

ตามฤดกูาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่4)  

 น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หรอืมีชือ่เต็มว่า 

“วัดพระธาตุดอยสเุทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอุทยานแหง่ชาตดิอยสุเทพ-ปยุ วัดมีความสูงจากระดับที่ราบ

เชยีงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง1,046 เมตร ก่อสรา้งตามแบบศลิปะ

ลา้นนา มีเจดยีท์รงเชยีงแสน เป็นปชูนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคูเ่มืองอกีแห่งหนึง่ในจังหวัดเชยีงใหม่รวมถงึ

เป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็มไปดว้ยการขายสนิพื้นเมือง

รวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองน่ารัก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุ

ดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหยีะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มี

ความส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มี

องคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมีชือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตติา่งก็มาเทีย่ว ท าบุญ 

ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนี้บนวัด

พระธาตดุอยค ายังมีจุดชมววิทีส่วยงาม ที่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค ่าคนืเมื่อ



                             

มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก น าท่าน

เดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที5่) 

  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  

ทีพ่กั:  Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

วนัทีส่าม        เชยีงใหม ่– ล าพูน – วดัพระธาตุหรภุิญไชย - ล าปาง – กาดทุง่เกวยีน – วดัพระธาตุล าปางหลวง 

                     – เชยีงใหม ่– รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ     

                                                                                                                           อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที6่ ) 

 น าท่านเดนิทางสู่ จ.ล าพูน น าท่านเดนิทางสู่วดัพระธาตุหรภุิญไชย ชมเจดยี์ที่เก่าแก่ที่สุดในลา้นนา 

พระธาตหุรภิญุชัย เป็นศนูยก์ลางพุทธศาสนาทีใ่หญ่แหง่หนึง่ในอาณาจักรลา้นนาไทย สรา้งขึน้ในสมัยของ

พระเจา้อาทติยราช (ราชวงศร์ามัญ)ซึง่ครองเมอืงหรภิุญชัยราวพ.ศ. 1590 เพือ่ใหเ้ป็นหลักฐานแห่งความ

รุ่งเรอืงทางพุทธศาสนา พระเจา้อาทติยราชทรงเลือ่มใสศรัทธาในพุทธศาสนา วัดพระบรมธาตุหรภิุญชัย 

เป็นพระอารามหลวงส าคัญชัน้เอกของเมืองล าพูน นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเที่ยวชมศลิปกรรมและ

ความสวยงามของวัดพระธาตหุรภิญุชัย ดว้ยรูปลักษณะทางศลิปกรรมทีง่ดงาม โดยเฉพาะองคพ์ระธาตซุึง่

เป็นเจดยีท์รงระฆังคว ่า จงึท าใหอ้งคพ์ระธาตกุลายเป็นแหลง่ศกึษาคน้ควา้ทางดา้นศลิปกรรมของลา้นนา 

 จากนัน้เดนิทางสู่กาดทุง่เกวยีนหรอืตลาดทุง่เกวยีน ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง สดุยอด

แหล่งของฝากภาคเหนือ อสิระใหเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัยจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง 

ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ให ้

ท่านสักการะ ขอพร และชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตุและพระวหิารในดา้นมุมกลบั 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับจังหวัดเชยีงใหม่แวะรา้นของฝากเลอืกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทาง

บา้น เช่น แคบหมู น ้าพริกหนุ่ม น ้าพริกอ่อง ไสอ้ั่ว เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน

เชยีงใหม ่เพือ่เช็คอนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

19.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิ FD4117 

21.15 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาล,วนัหยุดต่างๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื่อให้ท่านท่องเทีย่วได้
ครบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น

กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตุโควดิ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกันท่ัวไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 



                             

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


