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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ114 BKK(กรงุเทพ) - CNX(เชยีงใหม)่ 07.30 – 08.50 

VZ109 CNX(เชยีงใหม)่- BKK(กรงุเทพ) 18.20 – 19.30 

**ไมร่วมน ำ้หนกักระเป๋ำส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 

มำตรกำรดแูลป้องกนั กำรตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  

- จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิชยีงใหม ่– วดัพระธำตดุอยค ำ – วดัตน้เกวน๋ – น ำ้พุ

รอ้นสนัก ำแพง – ศนูยอ์ตุสำหกรรมท ำบอ่สรำ้งสนัก ำแพง                                                    (B/L/D)                                                                                                                                                                         

05.30   คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ THAI VIETJET AIR 

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีนเพือ่รบัหนำ้กำก

อนำมยัแบบผำ้ และมคัคเุทศกค์อยใหค้ ำแนะน ำมำตรกำรกำรป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทำง  

*กรณุำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัสนำมบนิ เนือ่งจำกตอ้งใชเ้วลำในกำรเช็คอนิ สำยกำรบนิจะปิดให้

ท ำกำรเช็คอนิกอ่นเวลำบนิประมำณ 1 ช ัว่โมง* 

07.30  ออกเดนิทางสู ่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดย สำยกำรบนิ THAI VIETJET 

AIR เทีย่วบนิที ่VZ114 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ** 

08.50   เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่รับอาหาร BOX SET จากเจา้หนา้ที ่ทีค่อยให ้

การตอ้นรับ (พน่ฆำ่เชือ้ยำนพำหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังำนคนขบัรถกอ่นกำรเดนิทำง) 

--------------------  หลงัจำกทกุทำ่นรบัสมัภำระ และท ำธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ --------------------- 

เชา้ น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดัพระธำตดุอยค ำ เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่1,300 ปี 

ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมัยพระ

นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ 



 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปยงั วดัตน้เกวน๋ (วดัอนิทรำวำส) หา่งจากตัวเมอืงเชยีงใหมป่ระมาณ 11 กโิลเมตร เป็นวัดที่

มคีวามสวยงามเก่าแก่ของเชยีงใหม ่ สิง่ทีส่ าคัญของวัดนี้คอื ศาลาจตุรมุขซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ 

และเป็นตน้แบบ ทางศลิปกรรมลา้นนาทีม่คีณุคา่และยงัคงความสมบรูณ์ จนสมาคมสถาปนกิสยามประกาศใหเ้ป็น

อาคารอนุรักษ์ดเีด่น เมือ่ปี พ.ศ.2532 ดว้ยความสวยงามแบบลา้นนาดัง้เดมิ วัดแห่งนี้ถูกใชเ้ป็น สถานทีถ่่ายท า

ละครยอ้นยคุทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมอันดัง้เดมิของลา้นนา เชน่ ละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง, รอยไหม, เมือ่

ดอกรักบาน, รากนครา, เพลงิพระนาง ฯลฯ 

   

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร 

น าท่านเดนิทางไปยัง น ำ้พุรอ้นสนัก ำแพง ตัง้อยู่ใน อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่อยู่ห่างจากตัวเมอืง

ประมาณ 34 กโิลเมตรนับ เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ ีชือ่เสยีงมาเนิน่นานควบคู่กับการท่องเทีย่วของเมอืงเชยีงใหม ่

บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาธรรมชาต ิไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ื่นตาตื่นใจกับความ

มหัศจรรย์ธรรมชาตทิี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใตพ้ื้นโลกก่อก าเนิดน ้ารอ้นที่มี อุณหภูมถิงึ 100 องศา

เซลเซยีส น ้ารอ้นอนัเดอืด พลา่นพุง่ขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสูท่อ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิีน่่าทึง่อยา่งมาก  



 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านแวะชมสนิคา้ร่มบอ่สรา้ง จาก ศนูยอ์ุตสำหกรรมท ำรม่บอ่สรำ้ง ภายในมกีารสาธติท าร่มตัง้แต่

การท ากระดาษสา ประกอบรม่ ไปจนถงึวาดภาพ ตกแตง่ลวดลาย และมรี่ม ของทีร่ะลกึขาย มทีัวรม์าลงค่อนขา้ง

เยอะ จากประวัตกิารท ารม่ทีต่ดิไวท้ าใหท้ราบวา่การท ารม่ในหมูบ่า้นบอ่สรา้งมาจากพระอนิถา ไดน้ าวชิาการท ารม่

มาใหก้บัชาวบา้น และสบืทอดกนัมานับรอ้ยปี     

 

เย็น รบัประทำนอำหำร ณ เบญจรงคข์นัโตก และชมกำรแสดง 

 น ำทกุทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรมปำงวมิำน เพลส รโีซเทล1 จ.เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทำ่ 

DAY2 วดัพระธำตดุอยสุเทพ - แมก่ ำปอง ถำ่ยรูป ซือ้ของกนิ ชมธรรมชำต ิ– THE GIANT CHIANGMAI – 

ONE NIMMAN   (B/-/-) 

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธำตดุอยสุเทพ เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญมากทีส่ดุในเชยีงใหม ่ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ตน้พุทธ

ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเดน่ของวัดพระธาตุดอยสเุทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ

ซ ึง่เป็นบนัไดนาคเจ็ดเศยีรกอ่ปนู และเมือ่เดนิเขา้ไปภายในวัด จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ยอ่มมุระฆังทรง

แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจังโก 2 ชัน้ ซึง่กอ่สรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวัดยังเป็นจุดชมววิเมอืง

เชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนอกีแหง่หนึง่ดว้ย 

 

หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ แม่ก ำปอง สถานที่เที่ยวยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก ใน

รูปแบบท่องเทีย่งเชงิอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร 

หมูบ่า้นมอีายุเก่าแกก่ว่า 100 ปี ชาวบา้นสว่นใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยู่

บรเิวณรมิแม่น ้าล าธาร ท่ามกลางธรรมชาตทิีค่งความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นทีม่ี

ความเรยีบงา่ย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเย็นมากในชว่งฤดหูนาว  อาชพีหลักของ

ชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง (ชา) อาชพีรองคอื การปลกูกาแฟ ทีม่าของชือ่ “บำ้นแมก่ ำปอง” มาจากดอกไมช้นดิ

หนึ่ง มสีเีหลือง-แดง ขึน้ตามบรเิวณล าหว้ย จงึเรียกว่า ดอกก าปอง รวมกับมีแม่น ้าไหลผ่านหมู่บา้น จงึรวม

เรยีกวา่ แมก่ าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชือ่หมูบ่า้น 

เทีย่ง    อสิระอำหำรกลำงวนั ณ แมก่ ำปอง 

 หลังจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่คาเฟ่ตส์ดุฮติ THE GIANT CHIANGMAI  (เดอะไจแอนท ์เชยีงใหม)่ เป็น

รา้นกาแฟทีต่ัง้อยู่บนตน้ไม ้มทีัง้อาหาร เครือ่งดืม่ และยังมทีีพ่ักอกีดว้ย ในโซนรา้นกาแฟนัน้จะเปิดใหบ้รกิาร 

08.30-17.00น. อยา่งเครือ่งดืม่ก็เป็นชากาแฟ เบเกอรี ่สว่นอาหารจะเป็นแนวสเต็ก  



 

 

 

  

จากนัน้ เดนิทางสู ่ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตัน ภาสกรนท”ี คอื

การรือ้ฟ้ืนและตอ่ยอดยา่นอนัถอืเป็นจุดก าเนดิของอตุสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมัยของเมอืงเชยีงใหม ่ใหก้ลับมา

เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 

เย็น อสิระอำหำรเย็น ณ ONE NIMMAN 

 น ำทกุทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรมปำงวมิำน เพลส รโีซเทล1 จ.เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทำ่ 

DAY3  วดัอโุมงค ์– โครงกำรบำ้นขำ้งวดั – วดัพระสงิหว์รมหำวหิำร – วดัเจดยีห์ลวง – แวะซือ้ของฝำก – ทำ่

อำกำศยำนนำนำชำตเิชยีงใหม ่– กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ (B/L/-)                                                                   

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอุโมงค ์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเกา่แก ่อยูคู่่เมอืงเชยีงใหม่

มากว่า 700 ปี ตัง้อยูเ่ชงิดอยสเุทพ เป็นวัดทีส่ าคัญอกีแห่งของเชยีงใหม่ ทีร่่มรืน่ ลักษณะการออกแบบเป็นไป

ตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ ์ต่อมาในสมัยพญากอืนาโปรดใหส้รา้งอโุมงคข์ึน้ในบรเิวณวัด จติรกรรมฝา

ผนังวัดอโุมงคใ์นสว่นทีเ่หลอืหลักฐานใหช้มในปัจจบุนัอยูบ่รเิวณเพดานโคง้ภายในอโุมงค ์ตัวอโุมงคต์ัง้อยูบ่รเิวณ

ต่อเนื่องกับเจดยีท์างทศิเหนือ โดยหันทางเขา้หลักไปยังทศิตะวันออกจ านวน 3 อโุมงคใ์นดา้นหนา้ ซึง่อโุมงค์



 

 

 

กลาง (อโุมงคท์ี ่4) มขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ซึง่สามารถเห็นได ้เพยีง 3 อุโมงคเ์ท่านัน้ คอื อโุมงคท์ี ่1, 2, และ 3 

นอกเหนอืจากนีไ้มส่ามารถเห็นได ้อกีทัง้ภาพหลักฐานจติรกรรมฝาผนังในอโุมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก 

 

พาทา่นชม โครงกำรบำ้นขำ้งวดั เป็นคอมมนูติีม้อลลส์ไตลพ์ืน้เมอืง ตัง้อยูใ่นซอยวัดอโุมงค ์โดยมคีุณบิ๊ก เป็น

ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชมุชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิัมพันธข์อง

คนในชมุชนคลา้ยกับการอยูร่่วมกันของผูค้นในสมัยกอ่น มกีารพึง่พาอาศัยกัน ชว่ยเหลอืกัน ดูแลซึง่กันและกัน 

ภายในบรเิวณ “บา้นขา้งวัด” จะมบีา้นกึง่ไมก้ ึง่ปูนเปลือย แบบ 2 ชัน้ สรา้งใหเ้หมอืนบา้นในสมัยก่อน ตัง้อยู่

ลอ้มรอบกัน ตกแต่งดว้ยของเก่าดัง้เดมิ บา้นแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นรา้นขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบา้น, 

รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ, งานไม,้ Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้น

และสตดูโิอ ของหญงิสาวทีรั่กงานปักผา้, หอ้งสมดุเก๋ๆ  เอาไวน่ั้งอา่นหนังสอืชลิๆ 

 



 

 

 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำร เมนพูเิศษ ขำ้วซอย 

หลังจากทานอาหารกลางวันเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหำวหิำร เป็นวัดส าคัญวัด

หนึง่ของเมอืงเชยีงใหม ่เป็นวัดทีป่ระดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่

และแผน่ดนิลา้นนา พระพทุธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจั้กกนัในชือ่ เชยีงแสนสงิหห์นึง่ วัดพระสงิห ์วัดพระสงิหย์ัง

เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรัทธาและจะเดนิทาง มาเคารพสักการะกันอยา่งเนื่องแน่นเป็น

ประจ า ทกุปีเมือ่ถงึชว่งเทศกาลสงกรานตห์รอืงานประเพณีป๋ีใหมเ่มอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิค์

ขึน้ประดษิฐานบนรถบษุบกแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ใหศ้รัทธา ประชาชนไดพ้ากันมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม ่ 

ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึง่ในชวีติ 

  

จากนัน้ พาทา่นชมความสวยงามของ วดัเจดยีห์ลวงวรวหิำร หรอื วดัโชตกิำรำม เป็นสถานทีป่ระดษิฐานเจดยี์

ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม่ ที่ส าคัญเพราะวัดนี้เป็นวัดทีช่าว

เชยีงใหมศ่รัทธากนัมากๆ และเป็นทีต่ัง้ศาลหลักเมอืงของเชยีงใหม ่หรอืเรยีกกันว่า หออนิทขลิอยูใ่จกลางเมอืง

เชยีงใหม ่และมคีวามส าคัญตอ่ชาวเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมาก 



 

 

 

  

แวะซือ้ของฝาก ตลำดวโรรส ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม 

น ้าพรกิออ่ง แคบหม ูฯลฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่เพือ่ท าการเช็คอนิ ณ 

 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิสำยกำรบนิ THAI VIETJET AIR 

18.10 ออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพ) โดยสำยกำรบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่ 

 VZ109  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี**อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสำยกำร

บนิ** 

19.30 เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

22 – 24 กนัยายน 63 4,999    1,500 

30 กนัยายน – 2 ตลุาคม 63 4,999 1,500 

3 – 5 ตลุาคม 63 6,999 1,500 

8 – 10 ตลุาคม 63 5,999 1,500 

12 – 14 ตลุาคม 63 6,999 1,500 

16 – 18 ตลุาคม 63 6,999 1,500 

21 – 23 ตลุาคม 63 5,999 1,500 

24 – 26 ตลุาคม 63 7,999 1,500 

26 - 28 ตลุาคม 63 5,999 1,500 

1 – 3 พฤศจกิายน 63 6,999 1,500 



 

 

 

8 – 10 พฤศจกิายน 63 5,999 1,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 63 5,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 63 5,999 1,500 

29 พฤศจกิายน – 1 ธันวาคม 63 5,999 1,500 

1 – 3 ธันวาคม 63 5,999 1,500 

6 – 8 ธันวาคม 63 7,999 1,500 

10 – 12 ธันวาคม 63 7,999 1,500 

13 – 15 ธันวาคม 63  6,999 1,500 

17 – 19 ธันวาคม 63 6,999 1,500 

20 – 22 ธันวาคม 63 6,999 1,500 

 

**ไมม่รีำคำเด็ก รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิ** 

**รำคำเด็กอำยไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (INFANT) ทำ่นละ 2,000 บำท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 

เอกสำรประกอบกำรเดนิทำง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม

คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 

ขอ้ส ำคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์ำ่นละ 300 บำท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 



 

 

 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภำพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

- มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป 

กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ ำนวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นได ้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็

ตาม 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



 

 

 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมำยเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ

การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร

โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ

ลกูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  



 

 

 

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม

ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

**เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯ แลว้ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทำ่น ทีม่อบควำมไวว้ำงใจ ใหเ้รำบรกิำร ** 

 

โปรดทรำบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์



 

 

 

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


