
    เชียงใหม แอวฟน มวนใจ  
4 วนั 2 คนื 

 

 



มาตราการดแูลปองกัน การติดเชือ้โควิด-19  
- ตรวจวดัอณุหภูมกิอนการเดนิทาง  
- ฉดีพนฆาเชื้อภายในยานพาหนะ กอนใหบรกิารทุกครัง้ 
- โตะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวนระยะหาง ใชชอนกลาง (Social 

Distancing)  
- บรกิารหนากากอนามยัชนดิผา ทานละ 1 อนั  
- จดุบรกิาร แอลกอฮอลลางมือประจาํรถบัส ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการปองกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (จุดนดัพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25) (-/-/-) 
 
20.00 น.  คณะพรอมกนัที่ จุดนดัหมาย ปั๊ม ปตท. กม.25ถนนพหลโยธิน 

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map: 
https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)มคัคุเทศก
คอยใหการตอนรบั และอาํนวยความสะดวกใหกบัทุกทาน อํานวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหนากากอนามัยแบบ
ผา บริการจุดเช็คอุณหภูมิรางกายกอนการเดินทาง และ
มัคคุเทศกคอยใหคําแนะนํามาตราการการปองกัน COVID-
19 กอนออกเดินทาง(พนฆาเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็ค
อุ ณ ห ภู มิ พ นั ก ง า น ค บ ขั บ ร ถ ก อ น ก า ร เ ดิ น ท า ง  ) 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจาก
รถออกเดินทางตามเวลา หากทานมาไมทัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
21.00 น. ออกเดนิทางสู จงัหวดัลําพูนใชเวลาเดนิทางประมาณ 8-9ชั่วโมง 

ใหทุกทานพกัผอนอริยิาบถบนรถปรบัอากาศตามอธัยาศยั 
DAY 2 

ลาํพูน – วดัพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคาํ – รานเอสเค เลเธอร – น้ําพุ
รอนสนักาํแพง – ถนนคนเดนิววัลาย ( SET 
BOX/L/D) 
 
เชา เดินทางถึง จงัหวดัลําพูนแวะจุดพกัรถใหทานไดทําธุระสวนตวั 

จากนั้นนําทานสู วดัพระธาตุหริภุญไชยซึ่งเป็นปูชนียสถานสาํคญั
ในภาคเหนือ สิ่งศกัดิส์ิทธิท์ี ่อยูคูเมืองลําพูนมาอยางยาวนานต ัง้
อดตีนบัเวลามากกวาพนัปี ต ัง้อยูใจกลางเมืองลาํพูน  ภายในบรรจุ
พระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคํา  ประดิษฐานในพระ
เจดีย เป็นพระธาตุปีนกัษตัรปีระกา (ไก) อาหารเชาแบบ SET 
BOX แซนดวิช ขนมปัง น้ําผลไม)จากนั้นนําทานสูจงัหวดั
เชียงใหมจากนั้นนําทานสูวดัพระธาตุดอยคํา เป็นวดัสําคญัใน
จงัหวดัเชียงใหม อายุเกาแกกวา 1,300 ปี ต ัง้อยูบริเวณดอยคํา 
ดานหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ  หางจากตวัเมืองประมาณ 10 
กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยคํามีความสูงจากระดบัที่ราบเชียงใหม
ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง465 
เมตร วดัพระธาตุดอยคาํมีลานชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทศัน
รอบเมืองเชียงใหม และยงัเป็นทีป่ระดษิฐานพระเจาทนัใจซึ่งมีอายุ
เกาแกกวาหารอยปี(นําทานเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่นขึ้นสูดานบน)
จากนัน้นําทานสู รานเอสเค เลเธอร ผูผลติและผูสงออกเครือ่งหนงั
ทีม่ีคณุภาพสูง เป็นรานขายเครือ่งหนงัทีเ่ปิดมากวา 20 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทานเดนิทางสู น้ําพุรอนสนักําแพง เป็นแหลงน้ําพุรอน

ทีม่ี ชื่อเสียงมาเน่ินนานควบคูกบัการทองเทีย่วของเมืองเชียงใหม 
ใหทานตื่นตาตืน่ใจกบัความมหศัจรรยธรรมชาติที่ี ่มาจากความ
เปลีย่นแปลงจากใตพื้นโลกกอกาํเนิดน้ํารอนทีม่ี อุณหภูมิถึง 100 
องศาเซลเซียส น้ํารอนอนัเดือด พลานพุงขึ้นจากใตพื้นพิภพสู
ทองฟ าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่นาทึ่งอยางมากมีบอน้ํา
สําหรบัตมไขอยูหลายบอและมีธารน้ําตลอดเสนทางเดินเทา
สาํหรบัหอยขาแชน้ําเพือ่ความผอนคลายกลามเน้ือ มีสระน้ําแร มี
อุณหภูมิน้ําพอเหมาะใชเด็กเล็กๆลงเลนวายน้ําได น้ําพุรอนสนั
กําแพงเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถเที่ยวพกัผอนไดตลอดทุก
ฤดกูาล จากนัน้นําทานเดนิทางกลบัสูตวัเมืองเชียงใหม 

เย็น � บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นไปชอปป้ิงยามคํ่าคืนกนัตอ ที่ถนนคนเดินววัลาย(เปิด

เฉพาะวนัเสาร)เป็นแหลงจําหนายสินคาขนาดใหญ มีของขาย
มากมาย ไมวาจะเป็นสินคาแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป า 
เสื้อผา ผาพนัคองานหตัถกรรมพื้นบานนานาชนิด ผาทอมือ งาน
ไมแกะสลกั กระเป า ผาพนัคอ โคมไฟ โปสการดสวยๆ ของที่
ระลกึตางๆ งานศลิปะรวมสมยั ภาพเขียนสีน้ํา สีน้ํามนั งานแฮนด
เมดตางๆ ที่รบัรองวาสินคาแตละชนิดมีไอเดียเกไกไมซํ้าใคร
แนนอน อสิระใหทานชอปป้ิงตามอธัยาศยั  

พกัที ่ � โรงแรมเชียงใหมเกต หรือ ระดบัเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 

เชียงใหม - ดอยมอนแจม – มอนแจม SKY WALK –วดัพระธาตุดอยสุเทพ– 
วดัพระสงิห – ถนนคนเดนิทาแพ (B/L/-) 
 
เชา � บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



ใชรถทองถิน่นําทานเดนิทางสู ดอยมอนแจมสูดบรรยากาศบรสิุทธิ ์
ทามกลางวิถีชิวิตของชาวบานแบบ เดนิทางไปชมมอนแจม sky 
walkจุดชมวิวลอยฟ าแหงใหมทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดิน
ลองลอยไปตามสวนดอกไมชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มี
ความยาวตลอดเสนทางกวา 100 เมตร สมควรแกเวลานําทาน
เดนิทางกลบัเขาตวัเมือง  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู วดัพระธาตุดอยสุเทพ นําทานไปพิชิต
ทางบนัไดนาค 306 ข ัน้ ถือเป็นองคพระธาตทุีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละ เป็นปู
ชนียสถานคูเมืองเชียงใหม เป็นพระธาตุประจําตวัผูเกิดในปี
นกัษตัรมะแม (ปีแพะ)ภายในวดัเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมที่สวยงาม อ ันยากจะหาชื่นชมไดจากที่อื่น
นกัทองเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จงัหวดัน้ีจะตองขึ้นไปนมสัการพระ
บรมธาตุกนัทุกคน ถาหากใครไมไดขึ้นไปนมสัการแลว ถือ
เสมือนวายงัมาไมถึงเชียงใหมจากนั้นนําทานเดินทางสู วดัพระ
สิงห หรือมีชื่อเต็มวา วดัพระสิงหวรมหาวิหาร เป็นวดัเกาแกที่
สําคญัของเมืองเชียงใหม เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระสิงห (พระ
พุทธสิหิงค) พระพุทธรูปศกัดิส์ิทธิค์ูเมืองเชียงใหมและแผนดิน
ลานนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชียงแสนรูจกักนัในชือ่ "เชียงแสน
สิงหหน่ึง” นอกจากน้ียงัเป็นพระธาตุประจําปีนกัษตัรมะโรง (ปีงู
ใหญ) อีกดวย จากนั้นนําทานชอปป้ิงที่ถนนคนเดินทาแพ(เปิด
เฉพาะวนัอาทิตย)ทีน่ี่มีสนิคาขายมากมายหลายอยางไมวาจะเป็น
เสื้อผา  เครื่องประด ับ สินคาพื้นเมืองพวกเครื่องเงิน และ
นอกจากน้ียงัเต็มไปดวย ของอรอย นาทานมากมาย มีรานน้ํา ราน
ขนม รานของกนิเลน แซมไปกบับรรดารานคาเต็มสองขางถนน  

เย็น อิสระ มื้ออาหารเย็น เพื่อใหทานชอปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแก
เวลานําทานเขาสูทีพ่กั 

พกัที ่ � โรงแรมเชียงใหมเกต หรือ ระดบัเทียบเทา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 4 

ตลาดวโรรส – พระธาตุลาํปางหลวง – กรุงเทพฯ (B/L/ -) 
 
เชา � บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม 

อิสระใหทานซ้ือของฝากลบัเชนหมูทอด ไสอ ั่ว น้ําพริกหนุม 
แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ ั่ว 
หลงัจากนั้นเดินทางสูกรุงเทพ ระหวางทางแวะไหวสถานที่
ศกัดิส์ิทธิอ์ีก 1 ที่ไดแก พระธาตุลําปางหลวง ต ัง้อยูในเขตตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง เป็นพระธาตุประจําปี
เกิดของนกักษัตรปีฉลู (ปีววั) ใหทานสกัการะ ขอพร และชม
มหศัจรรยเงาพระธาตแุละพระวหิารในดานมุมกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นเดินทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 

ช ั่วโมง) 
เย็น อสิระ มื้ออาหารเย็น  



22.00 น. ถงึจุดนดัหมายโดยสวสัดภิาพ พรอมความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 

อตัราคาบรกิาร 
 

 
**ไมมีราคาเด็ก ราคานี้ไมรวมคาทิป** 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใหญ ราคา เสรมิ
เตยีง 

พกั 3 คน 

ราคา 
พกัเดีย่ว เพิม่ 

24 - 27 กรกฎาคม 
2563 

4,399.- 4,399 800 

07 - 10 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

21 - 24 สงิหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

04 - 07 กนัยายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

18 - 21 กนัยายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

02 - 05 ตลุาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

10 - 13 ตลุาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

22 - 25 ตลุาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

06 – 09 พฤศจิกายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

20 – 23 พฤศจิกายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

04 – 07 ธนัวาคม 
2563 

4,399.- 4,399 800 



เอกสารประกอบการเดนิทาง  
- สําเนาบัตรประชาชน ใชสําหรับการทําประกันการเดินทาง 

***** รบกวนสงพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 
ขอสาํคญั 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 400 บาท  
- ถาหากมีผูเดินทางตํ่ากวา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนการ
เดินทาง  

- กรณีกรุปท่ีออกเดินทางไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เปลี่ยนจากรถบัสปรับอากาศ เปน รถตูปรับอากาศและจะมี
คาใชจายเพ่ิมเติมอีกทานละ 500 บาท โดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง  

 



อัตราคาบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตูปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตาม

รายการ) 
- รถทองถ่ินข้ึนดอย 
- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  
- คาเขาชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทองเท่ียว 
- มัคคุเทศกนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม คารักษาพยาบาล

วงเงินทานละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไมรวม
ประกนัสุขภาพ 

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- คาท่ีพักจํานวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 

- คามินิบารในหองพัก(ถามี) และคาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากท่ี
ระบุในรายการ 

- คาอาหารสําหรับทานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คาธรรมเนียมการเขาชมสถานท่ีของชาวตางชาติท่ีเพ่ิมเติมตาม

การจายจริง 
- VAT7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 400 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําทานละ 1,000 บาทหลังจากสงเอกสารการยืนยันการจอง 1 
วัน เชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. มิเชนนั้นจะถือวาทานไดทําการยกเลิกการจองโดย
อัตโนมัติหากไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี



ความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด 

- ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง 
หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะ
ถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนเงินมัดจําใหทานได ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนการเดินทางต้ังแต 30 วันข้ึนไป คืนเงินคาทัวรโดยหัก

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา

ชําระมา และเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 
- ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็ม

จํานวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร โดยไมใชความผิดของบริษัททัวร คืนเงินคาทัวร

โดยหักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 
*คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และ

คาใชจายจําเปนอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม อัน
เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณทางการเมือง สภาพ
การจราจร สถานท่ีทองเท่ียวปดใหบริการ เปนตน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนาโดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัท
จะแจงใหทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน (ถามี) 



ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทวง คําส่ังของเจาหนาท่ีรัฐ 
และอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยูตามสภาวะคาเงินบาทและคาน้ํามันท่ีไมคงท่ี การปรับ
ราคาคาโดยสารของสายการบิน(ถามี) เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนด
ไว 

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการใดบริการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถ
เรียกรองคาบริการคืนได ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการ
ตัดสินใจหรือใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯกํากับเทานั้นกรณี
ตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ี
เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการ
เดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังนี้ กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือทําการยืนยันทุกครั้งหากทาน
ลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน 

ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบิน
ของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น ส่ิงสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมี
การบินภายใน ทางบริษัทจะเปนผูออกบัตรโดยสารใหและทาน



จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 
ช่ัวโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบาง
ประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีล

แชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเริ่มจองทัวร กรณีท่ีโปรแกรมมีการบิน
ภายในทางสายการบินอาจจะเรียกคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู
เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเปนลักษณะ 2 เตียง
หรือ 3 เตียง ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจัก

กันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา
หองพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิด
ส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีก
ครั้งหนึ่งกรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพักบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปญหาไมสามารถเขา
พักได โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกลเคียงกัน  

 

**เมือ่ทานชาํระเงนิคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลวทางบรษิทัฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ทีม่อบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 



 
 
 


