
 



 

 

04.20 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศชั้น 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน LION AIR ประตู 11-12 กรุณาสงัเกตป้ายรบัท่ีสนามบิน 

➔ FRIENDLYTRIP TRAVEL โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ 

อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิท ์

  สายการบิน LION AIR ฟรีน ้าหนกักระเป๋า 10 กก. และห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 กก. 

06.15 น. เหิรฟ้า บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน LION AIR SL 506  

07.30 น. ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินเชียงใหม่  

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ Chome Café ต้ังอยู่ที่  ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น

ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ ที่ตกแต่งสวนด้วยสไตล์ Tropical ป่างดิบที่ถูกเนรมิตข้ึนมาพร้อม

กับน า้ตกใหญ่ภายในร้าน ราวกับฉากในหนังวรรณคดีไทยเลยทเีดียว ส าหรับคนที่ชอบ

ถ่ายภาพจะได้รูปภาพสวยๆ กับมุมเก๋ๆ ในร้าน Chom Cafe แห่งนี้  กลับไปเป็นความ

ทรงจ ามากมายแน่นอน 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่  วัดดอยค า  ตั้ งอ ยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยค า สูงกว่า

ระดับน ้าทะเลประมาณ 200 เมตร ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัด

DAY1 Chom Café - พระธาตุดอยค า - วดัร า่เปิง – แวะเขา้ท่ีพกัใหท่้านไดพ้กัผ่อน & 

ท าธุระส่วนตวั - ถนนชา้งม่อยเก่า  (-/L/D) 



เก่าแก่ส าคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ต้ังแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่ งเป็นที่

ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยค า ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหน่ึงที่มี

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัร า่เปิง (ตโปทาราม) 

วัดแห่งนี้  สร้างมาตั้ งแต่สมัยพระเจ้ายอด

เขียงรายปัจจุบันได้มีการพัฒนาและให้

ความรู้ ทางธรรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  

ได้รับการขนานนามว่า  เป็นวัดวิปัสสนา

กมัมัฏฐานแนวสติปัฏฐาน 4 ที่สร้างประโยชน์

ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้จริง  และน า้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้เป็นอย่างดีด้วยความมีชื่ อเสียง 

จึงเป็นวัดที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ารับการอบรมปฏบัิติธรรมกนัต่อเน่ืองทั้งปี 

จากนั้น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

  หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าคณะแวะเข้าที่พักเพ่ือพักผ่อนและท าธุระส่วนตัว 

16.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ถนนชา้งม่อยเก่า ซึ่งถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปสุดคลาสสิคอีกหนึ่งจุดของ

เชียงใหม่ ไฮไลทจุ์ดถ่ายรูปตรงร้านขายสินค้างานสาน และงานหวาย ตั้งเรียงรายอยู่บน

ถนน ประมาณ 4-6 ร้าน  มีทั้งกระเป๋า หมวก รองเท้า ตระกร้า ของใช้  ให้เดินช้อป

แบบเพลินๆในราคาน่ารัก โดยเฉพาะกระเป๋า Handmade สดุเก ๋โดยเฉพาะกระเป๋าจะมี

มากเป็นพิเศษ ส่วนงานสานอื่น เช่น หมวก ตระกร้า ถาด ที่รองแก้ว เสื่อ รองเท้า กม็ี

หลายแบบเช่นกนั 



เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

จากนั้น น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ลา้นนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

 

 

 

05.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ชิมอาหารนอกโรงแรม (3)  

(ปรบัเปลีย่นเวลาโปรดแจ้งไกดล่์วงหนา้) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เส้นทางแห่งศรัทธา พระธาตุดอยปุย, พระต าหนกัภูพิงคราช

นิเวศน,์ วดัดอยสุเทพ, ครูบาศรีวิชยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ MARS.cnx คาเฟ่สุดชิค จะพามา

นั่งยานอวกาศ แต่ไม่ต้องไกลถึงดาวอังคารกบัคาเฟ่

สุดล ้า หน่ึงเดียวในเชียงใหม่ ที่หยิบเอาธีมอวกาศ

มาเปิดประสบการณ์การจิบกาแฟแนวใหม่ เหมือน

ได้วาร์ปมานั่ งชิลล์บนดาวอังคาร จัดเต็มเมนู 

Signature มากมายเอาใจทั้งคอกาแฟ และสาย 

Non-Coffee แต่ที่พลาดไม่ได้คือมุมถ่ายรูปสวยๆ

เพียบ!! ให้เราได้ปักหมุดตามไป 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ บา้นขา้งวดั สถานที่เที่ยว และร้านค้าในบรรยากาศบ้านเก่า 2 ชั้น จ านวน 

13 หลัง เป็นแบบคร่ึงปูคร่ึงไม้ ที่ตกแต่งแต่ละหลังมีเอกลักษณ์สไตล์เฉพาะตัว เช่ือว่า

น่าจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายคน  โดยบ้านแต่ละหลังจะเปิดเป็นร้านค้าที่ขายของ

แตกต่างกันออกไป ทั้ง ห้องสมุดขนาดเลก็ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านรูปภาพ ร้านขาย

DAY2 
พระธาตุดอยปุย -พระต าหนกัภูพิงคราชนเิวศน ์– วดัดอยสุเทพ - Mars.cnx Café 

- บา้นขา้งวดั - I Love Flower Farm (B/L/D) 

 



ของแฮนด์เมด ร้านกาแฟ มีลานกว้างๆไว้จัดกิจกรรม มุมเก๋ๆ ไว้โพสท่าถ่ายรูปกัน 

อสิระเดินเล่นตามอธัยาศัย 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ I love flower farm สวนดอกไม้สวยๆ น่าไปวิ่งเล่น มีมุมถ่ายรูปสวยๆ

เพียบ ต้ังอยู่ที่อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ ที่ น่ีมีทั้งดอกไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นทั้ง

ดอกคัตเตอร์สขีาว ดอกไฮเดรนเยียสฟ้ีาสม่ีวง และอื่นๆ ถ่ายรูปไม่มีมุมจ ากดั ได้แชะรูป

หน าใจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5)  

จากนั้น น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ลา้นนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ชิมอาหารนอกโรงแรม (6) 

DAY3 
ม่อนแจ่ม - Mon ing dao café – สวนสม้ - โป่งแยง ซิปไลน ์- The Baristro 

Asian café - วดัเจดียห์ลวง – ถนนคนเดินท่าแพ (B/L/-)   

  



จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญอีกสุดหน่ึงของเชียงใหม่ ที่แห่งน้ีมี

แหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น Café, สวนส้ม, สวนดอกไม้ ตลอดจนที่พักจากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่ Mon ing dao café ร้านกาแฟน่ารักๆสไตล์มินิมอลกลางหุบเขานั่ง

ปล่อยความคิด จิบกาแฟ ชมธรรมชาติ ชมความงาม

ของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 

1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจาก

การท าเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับ

การฟ้ืนฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชด าริ 

จนกลายเป็น หน่ึงในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มี

ความสวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงอิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย  เมื่อได้เวลาอันสมควรน าท่านไปถ่ายรูป

สวยๆที่ สวนส้ม (รวมค่าเขา้)  



จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ โป่งแยงจังเกิลโคสเตอรแ์ละซิปไลน์ (ไม่รวมค่าเขา้และค่าเครื่อง

เล่น) สถานที่ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ในเชียงใหม่ส าหรับผู้ที่หลงไหลในกีฬาแบบเอก็ซ์ต

รีมชวน หวาดเสยีว ส าหรับท่านใดที่ไม่เล่นสามารถน่ังด่ืมคาเฟ่ชิวๆได้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ The Baristro Asian café คาเฟ่สาขาใหม่ภายใต้แบรนด์ The Baristro 

ที่เกดิจากการรีโนเวตบ้านเก่าช้ันเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลายเป็นคาเฟ่ไม้ โดดเด่น

อยู่บนเนินหญ้าสเีขียว 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ วดัเจดียห์ลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของ

พระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ล าดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย วัดเจดีย์หลวงเป็นพระ

อารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี 



ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความส าคัญที่สุดองค์หน่ึงใน

เชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขาย

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพ้ืนเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองาน

หัตถกรรมพ้ืนบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ 

โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสนี า้ สนี า้มัน งานแฮนด์

เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสนิค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเกไ๋กไ๋ม่ซ า้ใครแน่นอน อิสระใหท่้านชอ้ป

ป้ิง ทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ลา้นนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 3) 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ชิมอาหารนอกโรงแรม (8) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีสุพรรณ มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกว่า 500 ปี ใน

รัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราช

มารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สร้างวัดชื่อว่า 

DAY4 
วดัศรีสุพรรณ - Magokoro Teahouse & Matcha Cafe -เกา๊ไมล้า้นนา - บา้นถวาย 

(B/-/-) 

    



“วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงิน

แห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็น

ชุมชนท าหัตถกรรมเคร่ืองเงินที่มีช่ือเสยีงของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ Magokoro Teahouse & Matcha Cafe (มาโกโคโระ ทีเฮาส)์ คาเฟ่

ของคนไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ แต่หัวใจเจแปนนิสมากๆ โดดเด่นด้วยตัวร้าน

ที่ถูกรีโนเวทมาจากบ้านไม้แบบไทยๆช้ันเดียว แต่ปรับให้มีหน้าตาเหมือนบ้านโบราณ

ของเมืองเก่าในประเทศญี่ปุ่น โดยได้สถาปนิกจาก Hatch Architect เข้ามาดูแลในเร่ือง

ออกแบบ ภายนอกน่าเชื้อเชิญให้เข้าไปขนาดนี้  

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ เกา๊ไมล้า้นนา ตั้งอยู่ใน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่  เป็นคาเฟ่บรรยากาศ

ร่มร่ืน มีจุดถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พักซึ่งดัดแปลงจากโรงบ่มใบยาสูบมีไม้

เลื้อยปกคลุมทั้งหลัง ตั้งเรียงรายท่ามกลางสนามหญ้า  โอบล้อมด้วยสวนสวยเขียวชอุ่ม 

จนกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ นิยมมาโพสต์ท่าถ่ายรูปชิคๆ บอกเลยว่ามาถึง

เชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกา๊ไมล้า้นนา  ตั้งอยู่ใน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่  เป็นคาเฟ่บรรยากาศ

ร่มร่ืน มีจุดถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พักซึ่งดัดแปลงจากโรงบ่มใบยาสบูมีไม้

เลื้อยปกคลุมทั้งหลัง ตั้งเรียงรายท่ามกลางสนามหญ้า  โอบล้อมด้วยสวนสวยเขียวชอุ่ม 



จนกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมมาโพสต์ท่าถ่ายรูปชิคๆ  บอกเลยว่ามาถึง

เชียงใหม่แล้วไม่ควรพลาด อิสระใหท่้านไดเ้ลือกทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  บ้านถวาย  เป็น

หมู่ บ้ านที่ มี ช่ื อ เสียงทาง ด้านงาน

หัตถกรรมไม้แกะสลัก และสินค้างาน

หัตถกรรมทุกประเภท ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ คือหน่ึงในหมู่บ้านท่องเที่ยว

ที่ ส ร้ า งผลง านแกะส ลัก ไ ว้ อ ย่ า ง

มากมาย อีกทั้งยังส่งสินค้าไปขายทั้ง

ในและต่างประเทศ ด้วยความประณีต สวยงาม และเป็นงาน Hand Made ท าให้บ้าน

ถวายเป็นหน่ึงในชุมชนที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ ต้องแวะมาซื้ อสินค้าที่

ระลึกและเย่ียมชมบรรยากาศวัฒนธรรมที่งดงาม จากนั้นพาแวะช้อปป้ิงร้านของฝาก

เพ่ือให้ท่านได้แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน 

19.30 น.   น าคณะเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพือ่น เช็คอินและโหลดสมัภาระ 

21.30 น.   เหิรฟ้า บินตรงสู่กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR SL 519  

22.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯพรอ้มความประทบัใจจาก  

FRIENDLY TRIP TRAVEL 



รายละเอียดและเงือ่นไขการเดินทางกรุป๊ส่วนตวั 

เดินทางกบัเราดียงังยั 

1. คณะเดินทางเร่ิมตั้งแต่ 4-10 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คัน  

2. มีช่างภาพประจ าทริปส่งรูปใหทุ้กเย็น อพัลงเฟสไดท้นัใจ 

3. ทวัร์สามารถลดหรือเพ่ิมวนัเดินทางได้และปรับเปล่ียนที่เที่ยวได้ (ตามความต้องการของคณะ) 

4. คณะสามารถเลือกสนามบินได้ว่าสะดวกดอนเมือง หรือ สวุรรณภมูิ (ราคาอาจมีปรับเปล่ียน) 

5. พาชิมรา้นอาหารอร่อยๆ รบัรองว่าถูกใจ 

6. ราคาทวัรเ์ป็นราคาเบื้ องตน้ ผูเ้ดินทางตอ้งเช็คราคาอีกครั้งหลงัจากท่ีสรุปวนัเดินทางได ้

7. ราคาทวัร์มีทั้งแบบลูกค้าเดินทางเอง และเดินทางพร้อมช่างภาพ 

8. การส ารองบัตรโดยสารในประเทศใช้บัตรประชาชน 

9. ไม่ต้องตื่นแบบ 6/7/8 มาเที่ยวเหมอืนมาพักผ่อนจริงๆ   

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ  

1. มัดจ าท่านละ 50% ของค่าทวัร์และช าระยอดสดุท้าย 1 เดือนก่อนเดินทาง  

2. บัตรโดยสารจะส่งให้ภายใน 1 วันหลังจากที่ช าระค่ามัดจ า  

(บัตรโดยสารเป็นตัว๋จริงไม่สามารถเปล่ียนแปลงช่ือผู้เดินทางได้) 

อตัรานี้ รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาวตามที่ระบุในโปรแกรม (ของแต่ละจังหวัด) 

4. ค่าอาหารและค่าเข้าชมตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ 

จ านวนผูเ้ดินทาง ราคาท่านละ อพัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว 

4 ท่าน 16,900  
เพิม่จากราคาทวัร ์

2,000-2,500  

ต่อท่าน 

6 ท่าน 13,900  

8-9 ท่าน 12,490  



5. น า้ดื่มวันละ 1 ขวด 

6. ทวัร์มีหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแจกให้ทุกท่าน 

7. ประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกนัที่บริษัท 

ได้ท าไว้ 

8. ทุกสายการบินสามารถถอืสมัภาระข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

9. ช่างภาพมืออาชีพเดินทางพร้อมคณะ และไกด์ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ 

อตัรานี้ ไม่รวม 

- ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

- ค่าทริปไกด์และเจ้าหน้าที่ (แล้วแต่สนิน า้ใจของทางคณะ) 

- ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่มทุก Café ทุกร้าน 

หมายเหตุ 

- ส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

สามารถดึงข้อมูลของแต่ละท่านจากหมอพร้อม  

- บัตรโดยสารที่ส่งให้ลูกค้าแต่ละท่านเป็นตัว๋จริง ไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ 

- ลูกค้าสามารถปรับเปล่ียนเส้นทางทวัร์ได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากช าระค่ามัดจ าทวัร์ 

- ทวัร์ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสยีหายกรณีเกดิเหตุจ าเป็นหรือเหตุสดุวิสยั อนัเนื่องจากภัย

ธรรมชาต ิการล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล 

ฯลฯ  

- ราคาทวัร์ เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางทวัร์ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินใน

ส่วนที่ขาดหายไป 

- ให้ผู้เดินทางทุกท่านทุกวธิทีี่ด าเนินการได้ แต่ถ้ามค่ีาใช้จ่ายเกดิข้ึน ในกรณีสายการบินไม่

ช่วยเหลือทางทวัร์จะร่วมเป็นผู้ร่วมเรียกร้อง ให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และถ้าเหตุที่เกดิ 

ณ เวลานั้นลูกค้าต้องเป็นผู้ร่วมจ่าย หลังจากนั้นจะท าเร่ืองขอเรียกคืนค่าใช้จ่ายในเหตุที่เกดิข้ึน 

และคืนลูกค้าต่อไป ตามจ านวนที่ได้คืนเฉล่ียทุกท่าน 



- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค

ประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านั้น 

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงิน

บาทและค่าน า้มันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาที่ก าหนด

ไว้ 

 

 

 

 

 


