
 

THB04 เชียงใหม่ แอ่วฟิน ม่วนใจ๋ 4 วัน 2 คืน 
 

 

 

 



 

 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

DAY 1 

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

กทม. (google map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) มัคคุเทศก์คอยให้
การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับทุกท่าน อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน
เพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และ
มัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่า
เชื้ อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภู มิพนักงานคบขับรถก่อนการเ ดินทาง )  
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่านมาไม่ทัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดล าพูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ช่ัวโมง ให้ทุกท่านพักผ่อน

อิริยาบถบนรถปรับอากาศตามอัธยาศัย 

DAY 2 

ล าพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยค า – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ าพุร้อนสันก าแพง – ถนนคน
เดินวัวลาย (SET BOX/ L/ 
D) 
 
เช้า เดินทางถึง จังหวัดล าพูน แวะจุดพักรถให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระ

ธาตุหริภุญไชย ซึ่งเป็นปูชนียสถานส าคัญในภาคเหนือ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่าง
ยาวนานต้ังอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ต้ังอยู่ใจกลางเมืองล าพูน   ภายในบรรจุพระเกศบรม
ธาตุบรรจุในโกศทองค า ประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นพระธาตุปีนักษัตรปีระกา (ไก่) อาหาร
เช้าแบบ SET BOX แซนด์วิช ขนมปัง น้ าผลไม้) จากนั้นน าท่านสู่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 
ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 
กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยค ามีความสูงจากระดับท่ีราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง465 เมตร วัดพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นท่ีประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้า
ร้อยปี (น าท่านเปล่ียนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ด้านบน) จากนั้นน าท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ 
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังท่ีมีคุณภาพสูง เป็นร้านขายเครื่องหนังท่ีเปิดมากว่า 20 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น้ าพุร้อนสันก าแพง เป็นแหล่งน้ าพุร้อนท่ีมี ช่ือเสียงมาเนิ่นนาน
ควบคู่กับการท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติทีี่ี 
มาจากความเปล่ียนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อก าเนิดน้ าร้อนท่ีมี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส 
น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติท่ีน่าท่ึง
อย่างมาก มีบ่อน้ าส าหรับต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน้ าตลอดเส้นทางเดินเท้าส าหรับห้อยขา
แช่น้ าเพื่อความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีสระน้ าแร่ มีอุณหภูมิน้ าพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่น
ว่ายน้ าได้ น้ าพุร้อนสันก าแพงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สามารถเท่ียวพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นไปช้อปปิ้งยามค่ าคืนกันต่อ ท่ี ถนนคนเดินวัวลาย (เปิดเฉพาะวันเสาร์) เป็นแหล่ง

จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟช่ัน หรือ ของพื้นเมือง 
กระเป๋า เส้ือผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า 
ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ า สี
น้ ามัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีรับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ าใครแน่นอน อิสระ
ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

พักที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 

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



 

ใช้รถท้องถิ่นน าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของ
ชาวบ้านแบบ เดินทางไปชม ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆ
ท่ีจะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอด
เส้นทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง  
 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านไปพิชิตทางบันไดนาค 306 ขั้น ถือ
เป็นองค์พระธาตุท่ีศักด์ิสิทธิ์และ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจ าตัวผู้
เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ี
สวยงาม อันยากจะหาช่ืนชมได้จากท่ีอื่น นักท่องเท่ียวซึ่งเดินทางมาท่ีจังหวัดนี้จะต้องขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
เชียงใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีช่ือเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
เป็นวัดเก่าแก่ท่ีส าคัญของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดท่ีประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จักกันในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากนี้ยังเป็นพระธาตุประจ าปีนักษัตรมะโรง (ปีงู
ใหญ่) อีกด้วย จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์)  ท่ีนี่มี
สินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองพวกเครื่องเงิน 
และนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีร้านน้ า ร้านขนม ร้านของกินเล่น 
แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน  

เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 
พักที่  โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
 
 

 



 

DAY 4 

ตลาดวโรรส – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับ

เช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู ของท่ีขึ้นช่ือจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว 
หลังจากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์อีก 1 ท่ีได้แก่ พระธาตุ
ล าปางหลวง ต้ังอยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของนักกษัตรปีฉลู (ปีวัว) ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุ
และพระวิหารในด้านมุมกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 
เย็น อิสระ ม้ืออาหารเย็น  
22.00 น. ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 
 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปล่ียนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถ
ตู้ปรับอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 500 บาท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนการเดินทาง  

 

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคา เสรมิเตยีง 
พัก 3 คน 

ราคา 
พักเดี่ยว เพิ่ม 

24 - 27 กรกฎาคม 2563 4,399.- 4,399 800 
07 - 10 สิงหาคม 2563 4,399.- 4,399 800 

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

04 - 07 กันยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

18 - 21 กันยายน 2563 4,399.- 4,399 800 

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

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

23 - 26 ตุลาคม 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 ธันวาคม 2563 4,399.- 4,399 800 



 

 
 
 
 



 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- รถท้องถิ่นขึ้นดอย 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ

กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัภัย ซ่ึงไม่รวมประกัน
สุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าท่ีพักจํานวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระ
เงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลา

ท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ
คืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 



 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้า

ของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาท

และค่าน้ํามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน(ถ้ามี) เพิ่มเติมจากราคาท่ีกําหนดไว้ 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน 

บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพี

เรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทาง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถ

เล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลา



 

บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ

ยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสาร

ให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หาก

เกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัท

ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน 

ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี

นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรม

และจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ 

โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 


