 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐาน 4 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

มกราคม
07-11 / 14-18 / 21-25 / 28- 1ก.พ.
กุมภาพันธ์ 04-05 / 13-17/ 18-22 / 25-1 มี.ค.
มีนาคม
04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29
เมษายน
01-05 / 03-07 / 04 – 08 / 05 - 09

วันแรก(1) กรุงเทพฯ - ลำปำง – อุทยำนแห่ งชำติแจ้ ซ้อน – วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้ำรำชำนุสรณ์ – วัดพระธำตุสันดอน – วัดพระธำตุลำปำงหลวง
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง

08.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.ลาปาง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8506 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)

09.25 น. นาท่านเดิ นทางถึ งจังหวัดลาปางเมื องแห่ งรถม้า นาท่านเดิ นทางโดยรถตู ส้ ู่ “อุ ทยานแห่ งชาติ แจ้ซ้อน” จ.ลาปาง
บริ เวณอุ ท ยานฯมี ธารน้ าแร่ ที่ เต็ม ไปด้วย
โขดหิ น ธรรมชาติ ที่ ส วยงามแทรกกอยู่
ท่ ามกลางแอ่งน้ าร้ อน เดิ นเล่ น ชม ‘น้ าตก
แจ้ซ้อน’ น้ าตกที่ กาเนิ ดจากลาน้ าแม่มอญ
มี น้ าไหลตลอดทั้ง ปี มี แ อ่ ง น้ า รองรั บ อยู่
ตลอดสาย ไหลตกลงมาถึ ง 6 ชั้น จากนั้น
เดิ น ทางสู่ ‘วัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระจอม
เกล้าราชานุ สรณ์ ’ หรื อ “วัดพระพุทธบาท
ปู่ ผาแดง” ซึ่ งตั้งอยู่ที่อาเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลาปาง สิ่ งที่ โดดเด่ นของวัดนี้ จนทาให้มี
ชื่อเสี ยงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย ์
เล็ ก ๆ สี ข าวสร้ า งขึ้ น บนภู เขาสู ง เสี ย ดฟ้ า
ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสู ง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
บ่าย
หลั ง อาหารเดิ น ทางสู่ ‘วัด พระธาตุ สั น
ดอน’ เดินเล่นบนสะพานบุญสะพานไม้ไผ่
ที่ทอดยาว 360 เมตร ผ่านทุ่งนาสู่ วดั พระตุ
สั น ดอน จากนั้ นเดิ น ทางสู่ “เหมื อ งแม่
เมาะ” แหล่งถ่านหิ นมีอายุเก่าแก่ประมาณ
40 ล้านปี ชมสวนพฤกษชาติ ที่ประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม และจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์อนั สวยงาม อีกทั้งเป็ นจุด
ชมวิวที่ ส ามารถมองเห็ น ทัศ นี ย ภาพอัน ร่ ม รื่ น และทุ่ ง บัวตองซึ่ งบานในช่ วงเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ งกลางเดื อ น
ธั น วาคม จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ‘วัด พระธาตุ ล าปางหลวง’ เป็ นพระธาตุ ป ระจ าปี เกิ ด ของคนปี ฉลู วัด
คู่บา้ นคู่เมืองลาปางมาแต่โบราณ เป็ นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ งหนึ่งของประเทศไทย เป็ นที่ประดิษฐาน “พระแก้ว
ดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดลาปาง
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Tree Tara หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สอง(2) ลำปำง - แพร่ – วัดพระธำตุช่อแฮ่ – วัดนำคูหำ – แพะเมืองผี – บ้ ำนทุ่งโฮ้ ง
คุ้มวงศ์ บุรี – คุ้มวิชัยรำชำ – คุ้มเจ้ ำหลวงเมืองแพร่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางจา จ.ลาปาง มุ่งหน้าสู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุช่อแฮ่’ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บา้ น
คู่ เมื อ งจัง หวัด แพร่ แ ละเป็ นวัด พระธาตุ
ประจาปี เกิ ด ของผู ท้ ี่ เกิ ด ปี ขาล นมัส การ
พระธาตุ ช่ อแฮ เพื่ อเป็ นศิ ริม งคล นาท่ าน
เดิ น ทางสู่ ‘วนอุ ท ยานแพะเมื อ งผี ’ แพะ
เมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่ อของแพร่
มาช้านาน เกิ ดจากสภาพภู มิ ป ระเทศซึ่ ง
เป็ นดิ น และหิ นทรายถู ก กั ด เซาะตาม
ธรรมชาติเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่างๆ มีความ
สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดนาคูหา’ ซึ่ ง
อยูท่ ่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์ เป็ นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดย
มีพระพุทธรู ปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยูก่ ลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสาหรับ
เดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อยางสวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลัง อาหาร จากนั้ น เดิ น ทางสู่ ‘บ้า นทุ่ ง
โฮ้ง ’ แหล่ ง ช๊ อ ปปิ้ งสิ น ค้า พื้ น เมื อ งหม้อ
ฮ่อม ผ้าย้อมพื้ นเมื องสี กรมท่ าที่ แสดงถึ ง
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาวเมื อ งแพร่
จากนั้นชม ‘คุ ม้ วงศ์บุรี’ หรื อ บ้านวงศ์บุรี
อาคารสี ชมพู โ ดดเด่ น อายุ ก ว่ า 100 ปี
สร้ างขึ้ น ตามดาริ ข องแม่ เจ้าบัวถา ชายา
องค์ แรกในเจ้า หลวงพิ ริ ย เทพวงศ์ เจ้าผู ้
ครองนครแพร่ องค์สุดท้าย จากนั้นชม ‘คุม้
เจ้าหลวงเมืองแพร่ ’ คุม้ เจ้าหลวง คุม้ แห่ งนี้
เป็ นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยูด่ า้ นบนปั้ นลม และชายคาน้ า เป็ น
สถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่ งมีรูปทรงเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมไทยผสมยุโรป ถื อเป็ นอีกหนึ่ งมนต์
เสน่ ห์แห่ งเรื อนเก่าในเมืองแพร่ ใกล้ๆ กันคือที่ต้ งั ของ ‘คุม้ วิชยั ราชา’ หรื อ บ้านวิชยั ราชา เรื่ อนไม้โบราณที่เป็ น
สถาปั ตยกรรมอันลาค่าทางประวัติศาตร์ ที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็ นเรื อนไม้ที่ผสมผสานระหว่างเรื อนไม้แบบมนิ ลา
และเรื อนขนมปั งขิงร่ วมกับสถาปั ตยกรรมล้านนา ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่สวยงามอ่อนช้อยอยูท่ วั่
ตัวอาคาร มีความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบนั
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : เฮือนนำนำ บูตคิ โฮเต็ล แพร่ หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สำม(3) แพร่ – อุทยำนห่ งชำติศรีน่ำน – ดอยเสมอดำว – วัดพระธำตุเขำน้ อย
ถนนคนเดินกำดข่ วงเมืองน่ ำน
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานห่งชาติศรี
น่ าน ’ ที่ มี เทื อกเขาสู งสลั บ ซั บ ซ้ อ น
วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็ นป่ าต้นน้ า
ล าธาร ที่ ส าคัญ ของแม่ น้ าน่ าน น าท่ า น
ขึ้ น จุ ด ชมทิ ว ทัศ น์ ด อยผาชู ้ ทิ ว ทัศ น์ ท้ ัง
สองฝั่ ง แม่ น้ าน่ า น และจุ ด ชมวิ ว ‘ดอย
เสมอดาว’ ในวัน ที่ อ ากาศดี ท่ า นจะ
มองเห็นหมอกไหลผ่านทิวเขาที่สวยงาม
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ า นอาหาร
ท้องถิ่น
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย’ หรื อ ‘ฮ่อมจ๊อม’ ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูก
น้ าและลมกัดเซาะจนเกิดรู ปทรงแปลกตา จากนั้นขึ้นสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้าน
ตะวันตกของตัวเมื องน่ าน องค์พ ระธาตุ
ตั้งอยู่บ นยอดดอยเขาน้อย เป็ นเจดี ย ์ก่ อ
อิฐถื อปู นทั้งองค์ งดงามแบบศิ ลปะพม่า
ผสมล้านนา ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุ
ขององค์ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า
บริ เวณลานปูนพระพุทธรู ปปางลีลาองค์
ใหญ่ คื อ พระพุท ธมหาอุ ตมมงคลนันท
บุ รี ศรี เมื อ งน่ า น จึ ง สามารถมองเห็ น
ทิ ว ทั ศ น์ เมื อ งน่ า นได้ ท้ ั ง เมื อ งแบบพา
โนรามา จากนั้นนาท่านสู่ ‘ถนนคนเดิ น
กาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่
ระลึกอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : น่ ำน รีสอร์ ท หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สี่(4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

พระธำตุแช่ แห้ ง – โฮงเจ้ ำฟองคำ – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – ศูนย์ โอทอปน่ ำน
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านไปสักการะ ‘พระธาตุ แช่ แห้ง’ พระธาตุประจาปี เถาะ ที่เป็ นพระธาตุ คู่บา้ นคู่เมื องน่ าน ก่ อน
เดินทางกลับ จากนั้นนาท่านชม ‘โฮงเจ้าฟองคา’ บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี สร้ างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ลา้ นนา
เป็ นบ้านของเจ้า ฟองค า เชื้ อ สายของเจ้า
อนันตวรฤทธิ เดชเจ้าผูค้ รองนครองค์ที่ 62
เดิ น ทางสู่ ‘วัด ภู มิ น ทร์ ’ เป็ นวัด หลวง
เก่ าแก่ ที่ มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิ ม มี ชื่อว่า
วัด พรหมมิ น ทร์ ความงดงามและไม่
เหมือนใครของวัดนี้ คือ เป็ นวัดเพียงหนึ่ ง
เดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดู
แล้ว คล้า ยตั้ง อยู่บ นหลัง พญานาคขนาด
ใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็ นทั้งพระอุโบสถและ
พระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ 4 องค์หนั ออกด้านประตูท้ งั 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนังปู่ ม่านย่า
ม่าน หรื อ “กระซิ บรักบรรลื อโลก” ภาพนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นภาพที่ งามเป็ นเยี่ยมของวัดภู มินทร์ "ปู่ ม่านย่า
ม่าน" เป็ นคาเรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารเยี่ยมชม ‘วัดมิ่ งเมื อง’ ที่ มีลาย
ปู นปั้ นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสา
พระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
แวะซื้ อ ขอฝากของที่ ระลึ ก ที่ ศู น ย์โอทอ
ปน่ าน อยู่ใจกลางเมื อง ศูนย์รวมของฝาก
เที่ ยวท้องถิ่ นครบทุกอย่างที่ ตอ้ งการ มี ท้ งั
ขนม ของแห้ ง เสื้ อผ้า เครื่ อ งเงิ น ของที่
ระลึก ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น
หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : น่ ำน รีสอร์ ท หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่ห้ำ(5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

น่ ำน – แพร่ – วัดจอมสวรรค์ - ร้ ำนชำร์ ลอทท์ ฮัท – เดินทำงกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดิ นทางกลับสู่ จังหวัดแพร่ เดิ นทางสู่ “วัดจอมสวรรค์” วัดเก่าแก่สร้ างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า)สร้าง
โดยชาวเงี้ ย ว ซึ่ งมี ถิ่ น ฐานอยู่ในพม่ า และ
เดิ น ทางมา ค้าขายที่ เมื อ งแพร่ วัด แห่ งนี้ มี
ศิ ล ปวัต ถุ แ ละโบราณวัต ถุ ที่ ส วยงามและ
ทรงคุณค่า วัดแห่ งนี้ ยงั มีความนี้พิเศษ คือ มี
เพี ยงอุ โบสถไม้หลังเดี ยวซึ่ งเป็ นทั้งโบสถ
วิ ห ารและกุ ฏิ อยู่ ใ นอาคารเดี ย วกั น ตั ว
อาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็ก
ใหญ่ลดหลัน่ กันเป็ นชั้นรวม 9 ชั้น ปั จจุบนั
ก รม ศิ ล ป าก รได้ ท าก ารขึ้ น ท ะ เบี ย น
โบราณสถานวัดจอมสวรรค์ไว้เป็ นสมบัติของชาติ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารก่อนเดินทางสู่ สนามบินแพร่ นาท่านแวะ “ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท” เป็ นร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านค่อนข้าง
กว้าง ตกแต่งออกแนวมินิมอลชิ คนิดๆ รายล้อมด้วยสวนสี เขียว เหมือนอยูใ่ นบ้านวินเทจหลังเล็กๆ สไตล์ยโุ รปใน
สวน มีมุมถ่ายรู ปเพียบถูกใจคนชอบถ่ายภาพ รวมถึงมุมให้เลือกนัง่ ชิลเยอะมาก จะนัง่ ด้านในซึ่ งเป็ นห้องแอร์ หรื อ
มุ ม เอาท์ดอร์ ตกแต่ งชิ ค ๆในสวนแบบส่ วนตัว มี มุ ม ขายสิ นค้าที่ ผ ลิ ตจากผ้าทอพื้ นเมื อง เช่ น เสื้ อ ผ้าคลุ ม ไหล่
ผ้าพันคอ ต่างหู สามารถเลือกซื้ อฝากคนทางบ้านได้

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ***
14.45 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินแพร่
16.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8005 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
18.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กำหนดกำรเดินทำงท่ องเทีย่ ว 2564
วันเดินทาง

04-08 ธ.ค. 63
09-13 ธ.ค. 63
10-14 ธ.ค. 63
16-20 ธ.ค. 63
23-27 ธ.ค. 63
07-11 ม.ค. 64
14-18 ม.ค. 64
21-25 ม.ค. 64
28 ม.ค.-1 ก.พ. 64
04-08 ก.พ. 64
13-17 ก.พ. 64
18-23 ก.พ. 64
25 ก.พ. – 1 มี.ค. 64
04-08 มี.ค. 64
11-15 มี.ค. 64
18-22 มี.ค. 64
25-29 มี.ค. 64
01-05 เม.ย. 64
03-07 เม.ย. 64
04-08 เม.ย. 64
05-09 เม.ย. 64

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
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จำนวนลูกค้ ำออกเดินทำงเพียง 8 ท่ ำน
กำรเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ลาปาง // แพร-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 2,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มำตรกำรกำรดูแลป้ องกัน ในช่ วงภำวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

