
 

 

รหสัโปรแกรม : 20724 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

DAY 1 ออกเดนิทางวนัที ่3/10/63  

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ ( รถจะจอดรอรบัที ่ซ.ดา้นขา้งตลาดนดั

จตจุกัร ฝั่งรถไฟฟ้า BTS จตจุกัร ) 

00.00 น. จดุจอดพักและเขา้หอ้งน ้า ปตท.สลกบาตร จ.ก าแพงเพชร 

 

DAY 2 ออกเดนิทางวนัที ่4/10/63 

05.30 น. จดุจอดพักและเขา้หอ้งน ้า ปตท.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้และพักผอ่นตามอัธยาศัย @รมิดอยรสีอรท์ เชยีง

ดาว (1) 

09.00 น. รว่มพธิทีอดกฐนิสามคัค ีณ วดัถ า้เมอืงนะ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่

โดยมหีลวงตามา้เป็นประธานในพธิ ี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ที่รา้นอาหารจกัรพรรด ิ(หนา้วดั) (2) / 

สวดมนตภ์าคบา่ย 

15.30 น. เดนิทางกลับทีพ่ 

Option 1 : ลูกคา้สามารถรว่มพธิใีนภาคบา่ย และยงัไมต่อ้งการเขา้ทีพ่กั เพือ่

สวดมนต ์ฟงัเทศนภ์าคค า่ (มรีถรบักลบัทีพ่กั) 

Option 2 : เลอืกทีจ่ะเดนิทางกลบัทีพ่กัได ้และเวลา 18.00 น. รถบสัจะ

เดนิทางมาวดัอกีคร ัง้ เพือ่ใหญ้าตธิรรม 

 สวดมนตภ์าคค า่ และฟงัเทศนจ์ากหลวงตา และรบั Group Option 1 กลบัที่

พกั เมือ่หลวงตาเทศนเ์สร็จ 

16.30 น. ถงึทีพ่ัก @รมิดอยรสีอรท์ เชยีงดาว พักผอ่นตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารชมดอย (3) 

 

 



 

DAY 3 ออกเดนิทางวนัที ่5/10/63 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ของรสีอรท์ (4) และเชค็เอาท ์เดนิทางออกจาก

โรงแรม  

08.30 น. สวดมนต ์ท าวตัรเพือ่เป็นสริมิงคลกอ่นเดนิทางกลับ ณ สถานปฏบิตัธิรรม

พทุธพรหมปัญโญ สาขาเชยีงดาว 

11.30 น. จดุจอดพักและเขา้หอ้งน ้า ปตท.ซุปเปอรไ์ฮเวย ์สารภ ี 

13.30 น. ซือ้ของฝาก ณ ตลาดทุง่เกวยีน ล าปาง  

14.00 น. พักทานอาหารเทีย่ง “รา้นกว๋ยเตีย๋วลกูทุง่” จ.ล าปาง (5) 

18.00 น. จดุจอดพักและทานอาหารเย็น “จุดจอดรถ บขส.” จ.ก าแพงเพชร (6) 

23.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น

การเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 คา่รถน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าประกนัอุบ ัต ิเหตุตามกรมธรรม์วง เง ิน  1 ,000 ,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว้ (ไม่
ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีาร

ตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรอง
ทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

  

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 
 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่ ช าระทา่นละ 3,500 บาท/ทา่น พรอ้มสง่ส าเนา

บัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด 

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ให ้

ลูกคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่น

ยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแต่ละ

คร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักล่าวบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเด ินทาง หรือ

เปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิ

คนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้ง

มใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี

เจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะ

แลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่่า

กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเด ินทางในกรณีที่ม ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 25 ทา่น และรายการอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก

สายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนั

เนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใิน
การใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอื
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การ
ปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 
เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


