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05:00 น. เดินทางถึง จังหวัดล าปาง แห่งความสโลว์ไลฟ์อย่าง “เขลางค์นคร” หรือล าปาง ยังคงกลิ่นอายของสายลมหนาว คละเคล้ามนต์เสน่ห์ของเมือง

เก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น าท่านสักการะ วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดโบราณคู่บ้านคู่เมือง ต านานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีราวพุทธ

ศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย พระธาตุล าปางหลว เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคน

ปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรท าด้วยทองค ามีลายสลักดุน

เป็นลวดลายประจ ายามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบน้ีได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุ 

ที่ร้ัวทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ อีกไฮไลท์ก็คือซุ้มพระบาทเ ป็นซุ้มที่สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็น

ชั้นคล้ายฐานเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในจะมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น 

 

กรงุเทพฯ จดุนดัพบ - ล าปาง 1 

- - - 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชม.)  

 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น้ ามันเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีมีงานใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   20.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครื่องฟอกอากาศ ตดิตั้งระบบGPS 

 

วดัพระธาตุล าปางหลวง – เชยีงใหม ่– บา้นแมก่ าปอง - สมัผสัประสบการณ ์ขึน้บอลลนูชมเมอืงเชยีงใหม ่–  

ประตทูา่แพ - เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์
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จากน้ันมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยอดฮิตตลอดกาลของประเทศไทย เคยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ในการส ารวจ World Best Award-

Top 10 Cities ปี2010 เพรียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ ความสวยงามร่มร่ืน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ อาหาร

การกิน แหล่งช้อปปิ้ง ความเป็นมิตรของผู้คน ท าให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศล้านคนต่อปี
 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(1) 

 

 

 

บ้านแมก่ าปอง สัมผัสวถิชีวีติสดุเรยีบงา่ย หมู่บ้านทอ่งเที่ยวเชงิอนรุกัษ ์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซอ่นตัวอยู่ท่ามกลางปา่เขาเขียวขจี มีล าธารใส
เย็นไหลผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปองคือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิ ต ความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ท าให้บ้านแม่ก าปอง

คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง เที่ยวแม่ก าปองสามารถเที่ยวแบบค้างคืนพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ในบรรยากาศเรียบง่าย  
 

สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์การเดินทางบนท้องฟ้าในเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับการขึ้น

บอลลูนอากาศร้อน ด้วยความสูง 30-50 เมตร ทัศนียภาพแสนงามกว้างไกลในแบบพาโนรามา ภายในฟาร์มนอกจากลูกค้าจะได้ขึ้นบอลลูนแล้ว ยังมีสอนขี่ม้า ขับ

ATV และให้อาหารแกะ (ค่ากิจกรรมภายในฟาร์มไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) 

พิเศษ บริการอาหารค่ า เมนูชาบูหมูจุ่ม(2) 
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เดินทางสู่...  ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมือง

เพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันน้ี เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัยหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากน้ันอิสระช้อปปิ้ง เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวและซื้อของ ที่น่ีมีขายสินค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้ า เคร่ืองเงิน ภาพวาด รองเท้า 

ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก ส่วนของกินมีร้านอาหารนานาชาติมากมาย มีศูนย์อาหาร มีลานเบียร์ มีลานงานแสดง มีบริการนวด สปา เป็นต้น 

พกัที ่โรงแรมเชยีงใหม่ ออรค์ิด หรอืเทยีบเทา่ 
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ชมทงุดอกไม ้Skywalk มอ่นแจม่ - พระธาตดุอยสุเทพ - หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ – วดัอโุมงค ์ 

โครงการบา้นขา้งวดั – ล าปาง - ถนนคนเดนิกาดกองตา้ 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 

สักการะพระธาตดุอยสเุทพ วัดที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัดเชยีงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชยีงใหม ่นักท่องเที่ยวที่มาเชยีงใหมค่ร้ัง

แรกมักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี 

ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้ เมื่อขึ้นไปถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้ จากน้ันถึงเข้าไปยังตัววัดด้านในได้ 

ด้านในของวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ อิสระให้ท่านได้ไหว้พระขอพรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

ชมทุ่งดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่บนสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร 
สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพานจะมีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว ก าลังเบ่ง

บานสะพร่ัง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเรา

สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด 
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สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขาที่...หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย ดอยปุยเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) สภาพภูมิประเทศของดอยปุยเต็มไป

ด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าสน และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขาปลูกไว้ บริเวณรอบๆ หมู่บ้านชาวเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้อง

หน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ภายในหมู่บ้านมีให้บริการเช่าชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ าตกต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารเช่นร้านข้าวซอย 

อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากน้ียังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้งซึ่งมีทั้งผลิตภายในหมู่บ้าน

และน ามาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง(4) 

น าท่านกราบขอพรที่...วัดอุโมงค์ วัดงามมุมสงบเชยีงใหม่  วัดอุโมงค์หรือ วัดอุโมงค์สวนพทุธธรรม เป็นอีกหน่ึงวัดเก่าแก่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองเชียงใหม่  ด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมเสน่ห์และความสวยงามร่มร่ืนน้ีเอง วัดอุโมงค์จึงได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และละคร

โทรทัศน์หลายเร่ือง อาทิ รากนครา ละครโทรทัศน์อันโด่งดังทางช่อง 3 ทั้งน้ีวัดอุโมงค์เป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นหน่ึงในวัดที่มีร่องรอยของความเจริญ

ทางพุทธศาสนานับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอุโมงค์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์ใหญ่ และเป็นก าแพงที่หลายช่องสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในอุโมงค์

เต็มไปด้วยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ขณะที่รอบอุโมงค์เต็มไปด้วยศาสนสถานและประติมากรรมที่ส าคัญ อาทิ กลุ่มพระพุทธรูปหินสลักที่ตั้งเรีย งราย, 

เสาหินอโศกจ าลอง ในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการนิมนต์พระภิกษุปัญญานันทะแห่งสวนโมกข์มาจ าพรรษา วัดน้ีจึงได้รับอีกชื่อหน่ึงว่า สวนพุทธธรรม และกลายเป็น

แหล่งเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ส าคัญ 
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ถนนคนเดนิกาดกองตา้ 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตลาดจีน เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับล า

น้ าวังในซอยตลาดจีนริมน้ า มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปีบนถนน

ตลอดเส้นทาง ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีความ

เป็นมาที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กาดกองต้าหมายถึง

ตลาดตรอกท่าน้ า ในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เน่ืองจากเมืองล าปางน้ันเคยเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าของภาคเหนือ ท าให้เกิดชุมชนที่เข้ามาท าธุรกิจ เช่น อังกฤษ 

พม่า และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้ามาท าการค้ามากที่สุดจนกลายเป็น

ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกกาดกองต้าว่าตลาดจีน 

ค่ า เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ อสิระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิกาดกองต้า 

พกัที ่B2 Lampang Boutique & Budget Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

เดินเล่น ช้อปปิ้ง ชุมชนอาร์ตๆ “บ้านข้างวัด” คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถี
ชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภา ยใต้การออกแบบที่อยู่

อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือยแบบ 2 ชั้น 

สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน ตั้งอยู่ล้อมรอบกันตกแต่งด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ให้กลิ่นอายเด็กๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียวร่มเย็นปลูกอยู่ ทั่วโครงการ บ้านแต่ละหลังจะเปิด

เป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้ , งานคราฟท์และงานเซรามิก, ห้องสมุดเก๋ๆ จากน้ันมุ่งหน้าสู่.. จังหวัดล าปาง 

เมืองแห่งความสโลว์ไลฟ์อย่าง “เขลางค์นคร” หรือล าปาง ยังคงกลิ่นอายของสายลมหนาว คละเคล้ามนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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  วดัพระพทุธบาทปูผ่าแดง - สถานรีถไฟล าปาง - นั่งรถมา้ชมเมอืง - ตาก – ตลาดชาวเขาดอยมเูซอ - กรงุเทพฯ 4 

B L - 

สถานรีถไฟล าปาง 

แลนดม์ารก์และอนสุรณส์ถานแหง่นครล าปาง 
สถานีแห่งน้ีเปิดรับขบวนรถไฟโดยสารคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 

สมัยน้ันมีเจ้ากรมรถไฟเป็นวิศวกรชาวเยอรมัน และสถานีรถไฟนคร
ล าปางแห่งนี้คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายเหนือ สถานีน้ีตั้งเป็น

จุดเชื่อมต่อกับถนนสามสายแรกในภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมา

พื้นที่นาบริเวณชานเมืองได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

เพื่อรองรับความเจริญที่เติบโตมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งได้มีการพัฒนา

เส้นทางรถไฟด้วยการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตานผ่านภูเขาและไปถึงนคร

เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 ขณะน้ันเองนครล าปางจึงเป็นศูนย์กลาง

การขนถ่ายสินค้าจากกรุงเทพฯไปยังภาคเหนือและล าเลียงสินค้า

ส าคัญจากภาคเหนือมายังกรุงเทพฯ ในปัจจุบันอาคารโบราณ

เหล่ า น้ียั งคงหลง เหลื อ ให้ เ รา ได้ ชื่ นชม นับ เป็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมที่คงรายละเอียดอันสวยงามไว้อย่างสมบูรณ์   

 

มหัศจรรย์พลังศรัทธา ณ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่ในอ าเภอแจ้ห่ม จ.ล าปาง อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท แต่

เดิมบนยอดเขาแห่งน้ีมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวอ าเภอแจ้ห่มมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อก่อนน้ียังไม่มีการท าถน นขึ้นสู่ดอย ดังน้ัน

พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจึงต้องเดินเท้าผ่านป่าทึบ และหน้าผาสูงชันเพื่อขึ้นไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งน้ี ต่อมาหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล (พระเทพวิสุทธิ

ญาณ) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ได้เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเท้า พลังศรัทธาของท่านจึงเป็นที่มาของก ารสร้างวัดขึ้น 

ประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์

ท่านเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
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เทีย่ง... บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารพืน้เมอืง(6) 
 

จากน้ันน าท่านเปิดประสบการณ์...นัง่รถมา้ชมเมอืง ในสมัยหน่ึงรถม้ามีบทบาทอย่างมากในนครล าปาง เรียก

กันว่ารถม้าแทก็ซีท่ี่คอยรับผูโ้ดยสารจากสถานีรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองนครล าปาง จากน้ันบทบาทของการน่ังรถม้าที่นี่ถือ

เป็นของคูบ่้านคู่เมืองของจังหวัดล าปาง ได้น่ังเพลินๆชมเมืองเก่า ดวูิถีชีวิตทีดู่เรียบง่ายไม่วุ่นวาย ผู้คนในเมืองล าปาง

ยังดูเหมือนใชช้ีวิตสบายๆสโลไลฟ์สดุๆ 

 

มุ่งหน้าสู่ จ.ตาก จังหวดัเล็กๆที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล 

เป็นสถานทีท่ี่มีความงดงามทางธรรมชาติและอากาศดี สามารถเที่ยวได้ตลอดปี 

 

อิสระเลือกชอ้ปของสดตลาดริมทางกลางดอยที่... ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ 
เป็นตลาดสดของชาวไทยภูเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึง มีร้านค้าแผงลอยและจ านวนความ

หลากหลายของสินค้าเกษตรภายในตลาดเยอะแยะละลานตาไปหมด ตลาดดอยมูเซอใน

ปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ตลาด แบ่งเป็นตลาดเก่าและตลาดใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกันแค่ 1 

กิโลเมตรเท่านั้น ลักษณะของตลาดดอยมูเซอเก่าจะเป็นตลาดในแนวยาวเรียงรายขนาน

ไปตามถนนสายหลักบรรยากาศจะคึกคักตลอดทั้งวัน ทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย

ภูเขา ชาวบ้านในแถบน้ันรวมถึงนักท่องเที่ยวต่าง เช่นเดียวกันกับตลาดดอยมูเซอใหมท่ี่

มีชีวิตชีวาแทบไม่ต่างกัน จ านวนร้านค้าและปริมาณสินค้าในตลาดมีมากกว่าตลาดเก่า 

แถมด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า ซึ่งเสน่ห์อย่างหน่ึงของตลาดดอยมูเซอก็คือ อัธยาศัย

อันดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นธรรมชาติไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆ 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22:00 น.  เดินทางกลับถงึ จดุนดัพบ ปัม๊น้ ามนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรา้นอาหารตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภมูอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญ่เปน็หลกั 
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อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 4 ทา่นขึน้ไป 

สมาชกิ 7 ทา่นขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดนิทางไดเ้อง 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์ าเทีย่ว 400 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่รีาคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าเงนิระมดัจ าแล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครัง้กอ่นท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิและขอ้ก าหนดในการรบับรกิาร  

- ช าระเตม็จ านวน หลงัการจองภายใน 24ชัว่โมง พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนัน าเทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นวนัน าเทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภยั 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึน้-ลง รถทกุครัง้ 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นหอ้ง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี้ ามนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งช าระเพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 

 

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


Signature Thailand  “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (12/12) 

 


