
 

FTT2044 เชียงใหม ่แอว่ฟิน 
มว่นใจ ๋4 วนั 2 คนื 

 

 

 



 

มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 
- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจ ารถบสั ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

DAY 1 

กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25) (-/ -/ -) 
 
20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กทม. (google map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) มัคคุเทศก์คอยให้

การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน อ านวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ บริการจุดเช็คอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนการเดินทาง และม ัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง (พน่ฆา่เช้ือ
ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนกังานคบขบัรถก่อนการ
เ ดิ น ท า ง  )  
*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เน่ืองจากรถออก
เดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การไมค่ืนคา่ใช้จา่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 
 
 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่ จังหวัดลำพูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั ่วโมง ให้ทุกท่านพักผ่อน

อิริยาบถบนรถปรับอากาศตามอัธยาศัย 

DAY 2 

ลำพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคำ – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ถนนคน
เดินวัวลาย (SET BOX/ L/ 
D) 
 
เช้า เดินทางถึง จังหวัดลำพูน แวะจุดพักรถให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระ

ธาตุหริภุญไชย ซ่ึงเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่าง
ยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน   ภายในบรรจุพระเกศบรม
ธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นพระธาตุปีนักษัตรปีระกา (ไก่) อาหาร
เช้าแบบ SET BOX แซนด์วิช ขนมปัง น้ำผลไม้) จากนั ้นนำท่านสู่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 
ปี ตั ้งอยู ่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 
กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้า
ร้อยปี (นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ด้านบน) จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ 
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง เป็นร้านขายเครื่องหนังที่เปิดมากว่า 20 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนาน

ควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ 
มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พ้ืนโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส 
น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่ง
อย่างมาก มีบ่อน้ำสำหรับต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน้ำตลอดเส้นทางเดินเท้าสำหรับห้อยขา
แช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีสระน้ำแร่ มีอุณหภูมิน้ำพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่น
ว่ายน้ำได้ น้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเท่ียวพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นไปช้อปปิ้งยามค่ำคืนกันต่อ ที่  ถนนคนเดินวัวลาย (เปิดเฉพาะวันเสาร์) เป็นแหล่ง

จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง 
กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพ้ืนบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า 
ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ำ สี
น้ำมัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

พักที ่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 

เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดิน
ท่าแพ (B/ L/ -) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
ใช้รถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของ
ชาวบ้านแบบ เดินทางไปชม ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆ
ที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอด
เส้นทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นำท่านไปพิชิตทางบันไดนาค 306 ขั้น ถือ
เป็นองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำตัวผู้
เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่
สวยงาม อันยากจะหาชื่นชมได้จากที่อื่น นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
เชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง (ปีงู
ใหญ่) อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์)  ที่นี่มี
สินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าพ้ืนเมืองพวกเครื่องเงิน 
และนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีร้านน้ำ ร้านขนม ร้านของกินเล่น 
แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน  
 

เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น เพ่ือให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก 
พักที ่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 4 

ตลาดวโรรส – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับ

เช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของที่ขึ้นชื่อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อ่ัว 
หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุ
ลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุ
ประจำปีเกิดของนักกษัตรปีฉลู (ปีวัว) ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ
และพระวิหารในด้านมุมกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 



 
เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น  
22.00 น. ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
   
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบริษทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก
การเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสรมิเตยีง 
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 

09 - 12 ตลุาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

23 - 26 ตลุาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

06 – 09 พฤศจกิายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

20 – 23 พฤศจกิายน 
2563 

4,399.- 4,399 800 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 4,399.- 4,399 800 



 

- กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์เปลี่ยน
จากรถบสัปรบัอากาศ เป็น รถตู้ปรบัอากาศ และจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม
อีกทา่นละ 500 บาท โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 



 

 
 
 



 
 
 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  
- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ั้น / รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเที่ยวตาม

รายการ) 
- รถทอ้งถิน่ขึน้ดอย 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคเุทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ

ทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่ทีพ่กัจ านวน 2 คนื ตามโปรแกรม  

 
อตัราคา่บรกิารน้ี ไมร่วม 

- คา่มินิบาร์ในห้องพกั (ถ้ามี) และคา่ใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุ
ในรายการ 

- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่าย

จรงิ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 1,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 1 วนั 
เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอ ัตโนมตัิหาก
ไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะตอ้ง
เดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงว่า 
กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่บริการ 
เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าทา่น



 

สละสทิธิย์กเลิกการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงินมดัจ า
ใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต ั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกั

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระ

มา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินคา่ทวัร์โดย
หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าต ั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่าย
จ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจาก

ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร 

สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดย

สว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ (ถา้มี) ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  

- ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ี

ขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัทีไ่มค่งที ่การปรบัราคาคา่

โดยสารของสายการบนิ(ถา้มี) เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว้ 

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ านาจในการตดัสนิใจ

หรือใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นั้นกรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนั

เดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ย

การด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก 

ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 



 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทาง

ไปในพีเรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่

วางแผนการเดนิทางใหมอ่ีกคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณา

ตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยืนยนัทุกคร ัง้หากทา่นลางานแล้วไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋ว

เครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็น

ส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางบรษิทัจะ

เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิ

กอ่นเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสียหาย

ใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ

ท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท 

กรุณาแจ้งเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช้วีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสาย

การบนิอาจจะเรียกคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 

3 เตียง ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามที่

ระบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญ

หายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้

หน่ึง กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง



 

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดั

โรงแรมในระดบัใกล้เคยีงกนั  

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 

 
 
 
 


