
 
 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 20700 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 



 

วนัแรก ปัม้ ปตท.วภิาวดขีาออก – เชยีงใหม ่ 

 
19.30 น. พรอ้มกันที ่ ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก พรอ้มออกเดนิทางสูจั่งหวัดเชยีงใหม ่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง 
 

(กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่ทันเวลา 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อค านึงถึง
ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 
20.30 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง วดัพระธาตศุรจีอมทอง – พระธาตเุจดยี ์วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร – พระเจดยีเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด – วดัพระธาตดุอย
ค า (หลวงพอ่ทนั) – อนุสาวรยีครบูาศรวีชิยั – วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร 

  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ SET BOX  
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร เป็นพระธาตปุระจ าปีชวด (ปีหนู) 
เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตสุว่นพระเศยีรเบือ้งขวา มคีวามพเิศษแตกตา่งจากทีอ่ ืน่คอื 
เป็นพระบรมธาตทุีไ่มไ่ดฝั้งใตด้นิ แต่ประดษิฐานอยูใ่นกูภ่ายในวหิาร นอกจากนัน้ ณ วัด
แห่งนี้ยังมตีน้โพธิใ์หญ่เกา่แก ่ทีป่ลูกอยู่ภายในวัดมาหลายรอ้ยปี จะมไีมค้ ้าตน้โพธิอ์ยู่
มากมาย ทุกวันที ่15 เมษายน ของทุกปี จะมพีธิีแห่ไมค้ ้าโพธิ ์โดยเชือ่กันวา่ เป็นการ
สบืชะตาวัด สบืชะตาบา้นเมอืงใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสขุ  

 
 น าท่านสักการะ พระธาตุเจดยีพ์ระสงิห ์วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นพระธาตุ

ประจ าปีมะโรง (ปีงูใหญ่) พระอารามหลวงชัน้เอก  ชนดิวรมหาวหิาร[1] ตัง้อยูใ่นบรเิวณ
คเูมอืงเชยีงใหม ่ถนนสามลา้น ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
วัดพระสงิหฯ์ เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นประดษิฐานพระสงิห์ (พระ
พุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็น
ศลิปะเชยีงแสนรูจั้กกันในชือ่ "เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง" กษัตรยิ์เชยีงใหม่ราชวงศมั์งราย 
โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1888 ขัน้แรกใหก้่อสรา้งเจดยีส์ูง 23 วา เพื่อบรรจุ
พระอัฐขิองพญาค าฟู พระราชบดิา ต่อมาอกี 2 ปี จงึไดส้รา้งพระอาราม เสนาสนวหิาร 
ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏสิงฆ ์เมือ่เสร็จเรียบรอ้ย ทรงตัง้ชือ่วา่ "วัดลเีชยีงพระ" สมัยพญาแสนเมอืงมาขึน้ครองเวยีง
เชยีงใหม ่โปรดใหอ้ัญเชญิพระพุทธสหิงิคม์าจากเมอืงเชยีงราย มาประดษิฐาน 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 
 น าทา่นสักการะ พระเจดยีเ์จ็ดยอด วดัเจ็ดยอด เป็นพระธาตปุระจ าปีมะเส็ง (ปี

งูเล็ก) เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามัญ (เดมิชือ่วัดวัดโพธารามมหาวหิาร) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ พระเจา้ตโิลก
ราชรัชกาลที ่9 แห่งราชวงศมั์งราย โปรดใหท้รงสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1998 พระ
เจดยีส์รา้งดว้ยศลิาแลงประดับลวดลายปนูปัน้ เลยีนแบบมหาโพธวิหิาร ประเทศ
อนิเดยี ในปี พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวหิาร เป็นสถานทีท่ าการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่8 ของโลก ปัจจบัุนเจดยีเ์จ็ดยอดหักพังไปเกอืบหมด 

 



 
 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า 
ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิญุชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกวา่ "วัดดอย
ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย  
 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปชูนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหม่เคารพ
ศรัทธา มาจนถงึปัจจบัุน โดยเรือ่งราวของครูบาศรวีชิยันัน้มคีวามผูกพันกับประวัตศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมากเนื่องจาก
ทา่นเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้
หนึง่ และทีส่ าคัญครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระ
บรมธาตุดอยสเุทพ หรือเรียกไดว้่าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ข ึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าให ้
เรามโีอกาสไดข้ ึน้ไปชืน่ชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรม
ลา้นนาในทกุวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันวา่ เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรีวชิยัก็
เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตเุลยทเีดยีว 

  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร เป็นพระธาตุประจ าปี
มะแม (ปีแพะ) เป็น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่
6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงไดอ้ัญเชญิพระบรม
สารีรกิธาตุองคใ์หญ่ ทีไ่ดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลว้
สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิข ึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง 
(หมายเหต ุ:ไมร่วมคา่รถรางราคาขึน้/ลง คนละ 20 บาท ส าหรับคนไทย และ 50 
บาทส าหรับชาวตา่งชาต)ิ ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกวา่กโิลเมตรใช ้

เวลาประมาณครึง่ชัว่โมง วัดแหง่นี้ถอืเป็นปชูนียสถานคูเ่มอืงเชยีงใหม ่ถา้หากใคร
ที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึง
เชยีงใหม ่

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ 
 
ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่าม พระธาตวุดัเกตการาม – รา้นของฝากวนสันนัท ์– ล าพูน – พระบรมธาตหุรภิญุชยั วดัพระธาตหุรภิญุชยัวรมหาวหิาร 
– ล าปาง – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านสักการะ พระธาตวุดัเกตการาม เป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (ปีสุนัข) เนื่องจากตามความเชือ่พระธาตุประจ าปีจอคอื พระ
เกศแกว้จฬุามณีซึง่เจดยีส์ถติอยูบ่นสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ดังนัน้พระธาตวัุดเกตกุารามจงึถูกก าหนดใหเ้ป็นองคแ์ทนเจดยีจ์ุฬามณี
ส าหรับผูท้ีเ่กดิปีจอ สรา้งขึน้ในปี 1971 สมัยพระเจา้สามฝ่ังแกนแห่งราชวงคเ์ม็งราย เดมิชือ่วัดสระเกตลุักษณะเป็นเจดยีข์นาด
ใหญ่มฐีานกวา้ง 82 วา ยาว 6 วา รายลอ้มดว้ยเจดยีบ์รวิารทัง้ 4 มมุ เดมิมฉัีตรแบบเดยีวกับวัดพระธาตดุอยสุเทพแต่ปัจจบัุนได ้
สญูหายไป  ถา้ไดล้องสังเกตยอดเจดยีพ์ระธาตวัุดเกตการาม จะเห็นว่าเอยีงเล็กนอ้ย เป็นความตัง้ใจของผูส้รา้ง ตามความเชือ่
โบราณทีว่่าการสรา้งเจดยีท์ี ่มยีอดชีต้รงไปยังสวรรคอ์ันเป็น
ทีต่ัง้ของพระธาตเุกศแกว้จฬุามณีนัน้ ถอืเป็นการไมส่มควร 
 
น าทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม ่รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝาก
พื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไสอ้ั่ ว 
แคปหมู น ้ าพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด
เชยีงใหม ่ 
 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่จังหวัดล าพูนเพื่อสักการะ พระ
บรมธาตุหรภิุญชยั วดัพระธาตุหรภิุญชยัวรมหาวหิาร 
เป็นพระธาตุประจ าปีระกา (ปีไก)่ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก 
ชนิดวรมหาวหิาร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงล าพูน มเีนื้อทีท่ัง้หมด
ประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา วัดพระธาตุหรภิุญชัย 
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาต ิเมือ่ปี พ.ศ. 
2478 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  
 
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุล าปางหลวง สกัการพระธาตลุ าปางหลวง เป็น
พระธาตุประจ าปีฉลู (ปีวัว)  วัดคู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไมท้ีส่มบูรณ์
ทีสุ่ดแหง่หนึ่งของไทย อกีทัง้ พระธาตลุ าปางหลวง ยังเป็น พระธาตปุระจ าปีเกดิของคนปี
ฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเชน่กัน เดนิข ึน้ไปตามบันไดนาคจนถงึประตูซุม้
โคง้หรอืประตโูขง ทีส่ว่นบนมลีายปนูปัน้เป็นกรองวมิาน มนีาคและหงสต์ามชัน้ตา่ง ๆ จนถงึ
ยอดดสูวยงามยิง่ ขา้งบนดา้นหนา้จะเป็น พระวหิารหลวง เป็นวหิารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็น
วัดไมท้ีส่มบรูณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย ไฮไลทอ์กี
หนึ่งส ิง่ทีค่นมาเยือ่นวัดแห่งนี้คอืการไดม้าชม “พระธาตุกลับหัว” (หมายเหตุ : การขึน้ชม
พระธาตกุลับหัวสามารถชมไดเ้ฉพาะผูช้ายเทา่นัน้) 

 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
 

21.00 เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตลุาคม 2563 2,999 800 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 2,999 800 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 2,999 800 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง  

เปลีย่นแปลงราคา หรอืปรบัเปลีย่นพาหนะ ท ัง้นีข้นาดของรถบสัขึน้อยูก่บัจ านวนผูโ้ดยสาร 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบัส หรอืรถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทางทีร่ายการระบ ุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถึง
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ
อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพื่อ

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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