
 

ก าหนดการเดินทาง : สงิหาคม - ธนัวาคม 2563 

 (การนัตี 8 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 

 

 

 



 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
 

20.00 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปล่ียงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มนิิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริษัทของปรบัเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ัง่  

เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

วนัที่สอง   บา้นแม่ก าปอง – โครงการหลวงตีนตก – รา้นกาแฟชมนกชมไม ้ 

         วดัแม่ก าปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา  

         อิสระเดินเล่นน ้าตกแม่ก าปอง - รา้น Teddu Coffee – เขา้สู่ที่พกั 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ BOX SET 
 

....... น.  นาํท่านเดินทางไปยัง “แม่ก าปอง” ต้ังอยู่ในกิ่งอาํเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้าน

เลก็ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี 

มีลาํธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของ

การมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กาํปอง คือ การ

ได้มาสัมผั สอากาศบริสุทธิ์ ค วาม เ ป็น

ธรรมชาติของป่าไม้ ลําธารและวิถีชี วิต 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์

ของธรรมชาติ และต้ังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

เชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ทาํให้

บ้านแม่กาํปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอต

ฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยว

ให้ได้ซักคร้ัง จากน้ันนําท่านเดินทางไป 

“โครงการหลวงตีนตก” ศูนย์ พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหน่ึงศูนย์ฯ            

ทีเ่กิดจากน า้พระทัยและ พระวิสยัทัศน์ อันกวา้งไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมิูพลอดุลยเดช ทีไ่ดท้รงพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท ส าหรบั 

ก่อสรา้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยังมี

ร้านอาหารให้บริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอด

สารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

 
 



 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางไป “รา้นกาแฟชมนกชมไม”้ มีช่ือเสียงในเร่ืองของระเบียงร้านที่

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่กาํปอง  นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ใน

บรรยากาศเยน็ๆ ท่านจะได้ถ่ายภาพสวยๆ ตรงระเบียงร้านสูดอากาศบริสุทธิ์  ใครมาแม่กาํ

ปองแล้วหากไม่มาเชค็อนิร้านน้ีเหมือนมาไม่ถงึ   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป “วดัคนัธาพฤกษา” (วดัแม่ก าปอง) วิหารที่ทาํด้วยไม้สักทอง 

แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สาํคัญของชุมชน วัดน้ีเป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวบ้านแม่กาํปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะ

สาํหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ  จากน้ันนาํท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจาก

ใบชา” ผลิตภัณฑพ้ื์นบ้านของชาวบ้านแม่กาํปอง กล่ินหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกาย

ได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเม่ือนาํมาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กล่ินหอม

ของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทาํให้หายใจ

คล่องและยังสามารถระงับกล่ินอับกล่ินต่างๆ กล่ินไม่พึงประสงค์ และกล่ินของใบชายังช่วย

ป้องกนัแมลงได้อกีด้วย ให้ท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศัย   

 
 

 

จากน้ันนําท่านไปชม “น ้ าตกแม่ก าปอง” สัมผัสความเย็นสบายของนํ้าตกที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติของแม่กาํปอง  จากน้ันนําท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ ร้านคาเฟ่ริมนํ้าตก “Teddu 

Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่าน

ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะน่ังเอาเท้าแช่นํา้ตกเยน็ๆ และอีกไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพาน

แขวน เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมข้ึนไปถ่ายกนัอย่างมาก  
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศของแม่กาํปอง 



 

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

วนัที่สาม  ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม    

                คาเฟ่ฮิมน ้าแม่จะ - สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ – วดัป่าดารา 

                ภิรมย(์วดัที่ถา่ยท าละครเร่ืองเพลิงพระนาง) - เขา้ที่พกั 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (3)   

นาํท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ต้ังอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อาํเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน  ด้านหน่ึงเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านกจ็ะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณไปตามฤดูกาล  

 

 

 

 

 

 

 
 

พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ  

“ทุ่งดอกเวอรบ์นี่า” ดอกไม้สม่ีวงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กาํลังได้รับความ

นิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงน้ี เพราะดอกไม้จะบานในช่วง

ฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถมองเหน็วิวม่อน

แจ่ม และภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอ

สมอส มีจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม (หมายเหตุ : การบานของดอกไมแ้ต่ละ

ชนิดข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ บริษทัฯไม่สามารถก าหนดได ้) จากน้ันนาํท่านไป “Skywalk 

ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาว

เลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 

เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อย

ไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไปตลอด

แนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน กมี็ทุ่ง

ดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว กาํลังเบ่ง

บานสะพร่ัง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่

จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอก

บานไม่รู้ โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากา



 

เร็ต ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด ถ้ามาที่ น่ีตอนเช้า เราจะ

มองเหน็ทะเลหมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภูเขากับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์เป็น

แบลค็กราวน์ สวยงามจับใจ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําท่านเดินทางไป  

“คาเฟ่ฮิมน ้ าแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสสีนัสดใส ต้ังอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม 

ให้บริการทั้งอาหาร เคร่ืองด่ืม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสัน

สดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ต้ังอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่

ขายเคร่ืองด่ืมจะต้ังอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที่ต้ังอยู่ริมนํา้ตก  

 
 

 

เทีย่ง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
 

จากน้ันนําท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ” โดยได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

ให้ใช้ช่ือสวนพฤกษศาสตร์แห่งน้ีว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ เป็นสถานที่

อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติมากที่สดุ ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้

เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด จากน้ันนําท่านเดินทางไป                 

“วดัป่าดาราภิรมย”์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหน่ึงของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด

อันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา 

วัดป่าดาราภิรมย์มีความสาํคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่าย

ทาํละครเร่ืองเพลิงพระนาง )  
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

วนัที่สี ่ แม่แตง  - ชมไร่ชาลงุเดช  - แวะถา่ยรูปสเตยไ์วลด์ & คาเฟ่  

                ไหวพ้ระขอพรก่อนกลบั ณ วดับา้นเด่น – แวะซ้ือของฝาก – กรุงเทพฯ  
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (5)   
 



 

นาํท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นาํท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช” ต้ังอยู่ใกล้กบัโครงการหลวง

ม่อนเงาะ อาํเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบข้ันบันได

ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพัก รวมถงึร้านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้

บริการอีกด้วย อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย   

 

 

 

 

 

 

นาํท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café ” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมนํา้ 

การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติ

แต่ ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อน

ใหญ่ที่วางสลับกนัไปมามองแล้วเพลินตา 

สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง 

จิบกาแฟ ทานอาหารอร่อยๆ มองสายนํา้

ไหล ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติ ท่าน

จะได้สมัผัสบรรยากาศแบบชิลล์ๆ   

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง   อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
 

จากน้ันนาํท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับา้นเด่น” ต้ังอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ต้ัง

วัดเป็นเนินเขาเต้ียๆ มีภมิูทัศน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

ศิลปะไทยและล้านนาทาํให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก  จากน้ันนาํท่าน 

“แวะซ้ือของฝาก” ก่อนอาํลาเมืองเชียงใหม่ อสิระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกตาม

อธัยาศัย  ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางดว้ยรถตู ้หรือ มนิิบัส  
 

 

...... น.  เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 



 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ : สิงหาคม – ธนัวาคม 2563 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัที ่14 - 17 สิงหาคม 63 5,900 5,900 5,900 1,800 

วนัที ่21 - 24 สิงหาคม 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่28 - 31 สิงหาคม 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่04 – 07 กนัยายน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่11 - 14 กนัยายน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่18 - 21 กนัยายน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่25 - 28 กนัยายน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัที ่02 – 05 ตุลาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่09 - 12 ตุลาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่16 - 19 ตุลาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่23 - 26 ตุลาคม 63  7,200 7,200 7,200 1,800 

วนัที ่30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่06 – 09 พฤศจิกายน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัที ่13 - 16 พฤศจิกายน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัที ่20 – 23 พฤศจิกายน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัที ่27 - 30 พฤศจิกายน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 



 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่18 - 21 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่25 - 28 ธนัวาคม 63  7,900 7,900 7,900 2,300 

วนัที ่30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัที ่31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัที ่01 – 04 มกราคม 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้** 

 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน สาํหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกาํกบัภาษี) 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งน้ี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจาํรถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     



 

3. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจาํภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ชาํระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาํระเตม็จาํนวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 
 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ  
    

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


