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STCL-1 เชยีงใหม่ ล าปาง 
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05:00 น. เดินทางถึง จังหวัดล าปาง สัมผัสเสน่ห์เมืองรองที่ไม่เป็นสองรองใคร เมืองแห่งความสโลว์ไลฟ์อย่าง “เขลางค์นคร” หรือล าปาง ยังคงกลิ่นอาย

ของสายลมหนาว คละเคล้ามนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น าท่านกราบขอพรที่...วัดพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอัน
เงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอ าเภอแม่ทะ เห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศ ในช่วงฤดูฝนและฤดู

หนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ า เดือน 7 ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีประเพณีขึ้นดอยพระฌาน 

พุทธศาสนิกชนชาวต าบลป่าตันและต าบลใกล้เคียงจะพากันเดินขึ้นดอย มีการจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุและการแข่งขันบั้งไฟด้วย  

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 

 

วดัพระธาตดุอยพระฌาน – วดัพระธาตุล าปางหลวง - สถานรีถไฟล าปาง - นัง่รถมา้ชมเมอืง – วดัปงสนกุ 

ถนนคนเดนิกาดกองตา้ 
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เดินทางสู่ วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดโบราณคู่บ้านคู่เมือง ตามต านานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย 

เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย พระธาตุล าปางหลว เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเร่ิมสร้างในปีฉลู

และเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรท าด้วยทองค ามีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจ ายาม

แบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบน้ีได้ส่งอิทธพิลให้พระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุ ที่ร้ัวทองเหลืองรอบองค์

พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ อีกไฮไลท์ก็คือซุ้มพระบาทเ ป็นซุ้มที่สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์สร้าง

เมื่อ พ.ศ. 1992 ภายในจะมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(1)
 

สถานีรถไฟล าปาง แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานแห่งนครล าปาง สถานีแห่งน้ีเปิดรับขบวนรถไฟโดยสารคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 สมัยน้ันมี

เจ้ากรมรถไฟเป็นวิศวกรชาวเยอรมัน และสถานีรถไฟนครล าปางแห่งน้ีคือจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายเหนือ สถานีน้ีตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนสามสายแรกใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมาพื้นที่นาบริเวณชานเมืองได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความเจริญที่เติบโตมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่ งได้มีการพัฒนา

เส้นทางรถไฟด้วยการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตานผ่านภูเขาและไปถึงนครเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 ขณะนั้นเองนครล าปางจึงเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าจากกรุงเทพฯไป

ยังภาคเหนือและล าเลียงสินค้าส าคัญจากภาคเหนือมายังกรุงเทพฯ ในปัจจุบันอาคารโบราณเหล่าน้ียังคงหลงเหลือให้เราได้ชื่นชม นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่คง

รายละเอียดอันสวยงามไว้อย่างสมบูรณ์  จากน้ันน าท่านเปิดประสบการณ์...นั่งรถม้าชมเมือง ในสมัยหน่ึงรถม้ามีบทบาทอย่างมากในนครล าปาง เรียกกันว่า
รถม้าแท็กซี่ที่คอยรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองนครล าปาง จากน้ันบทบาทของการน่ังรถม้าที่นี่ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปาง ได้น่ังเพลินๆชม
เมืองเก่า ดูวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ผู้คนในเมืองล าปางยังดูเหมือนใช้ชีวิตสบายๆสโลไลฟ์สุดๆ 
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เดินทางสู่ วัดปงสนุก เป็นวัดส าคัญคู่กับจังหวัดล าปาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยศ บุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ล าพูน) เสด็จมา

สร้างเขลางค์นคร (ล าปาง) เมื่อ พ.ศ.1223 อดีตมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ ตามหลักฐานในจารึกที่พบในที่ต่างๆ มีอยู่ 4 ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียงภูมิ วัด

ดอนแก้ว วัดพะยาว(พะเยา) ส่วนที่มาของชื่อปงสนุกมาจากถิ่นเดิมในเมอืงเชียงแสน เนื่องจากในอดีตชาวเชียงแสนถูกต้อนมาอยู่บริเวณน้ี ภายในวัดปงสนุกเป็นแหล่ง

รวบรวมสิ่งส าคัญหลายอย่างที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ด้วยความที่เป็นวัดเก่าก็ยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ 

พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง เป็นต้น ซึ่งได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 2008 Asia-Pacific Heritage 

Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO 

อีกหน่ึงไฮไลท์ทีต่้องไปเยือนก็คือ... 

ถนนคนเดนิกาดกองตา้ 

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตลาดจีน เป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่

ขนานกับล าน้ าวังในซอยตลาดจีนริมน้ า มีอาคารโบราณ

อายุเหยียบร้อยปีบนถนนตลอดเส้นทาง ชุมชนกาดกองต้า

ถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ กาดกองต้า หมายถึงตลาด

ตรอกท่าน้ า ในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีความเจริญรุ่งเรือง

มากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เน่ืองจากเมืองล าปางน้ันเคยเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าของภาคเหนือ ท าให้เกิดชุมชนที่เข้า

มาท าธุรกิจ เช่น อังกฤษ พม่า และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้า

มาท าการค้ามากที่สุดจนกลายเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ 

ชาวบ้านจึงเรียกกาดกองต้าว่าตลาดจีน 

ค่ า... บริการอาหารค่ า เมนอูาหารเชต็(2) 
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พระธาตดุอยสุเทพ - หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ – ชมทงุดอกไม ้Skywalk มอ่นแจม่ - ประตทูา่แพ – 

ถนนคนเดนิเชยีงใหม ่
3 

B L - 

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 

 

พกัที ่B2 Lampang Boutique & Budget Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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น าท่านเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขาที่...หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย ดอยปุยเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) สภาพภูมิประเทศ

ของดอยปุยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าสน และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขาปลูกไว้ บริเวณรอบๆ หมู่บ้านชาวเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็น

ดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ภายในหมู่บ้านมีให้บริการเชา่ชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ าตกต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารเช่น

ร้านข้าวซอย อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากน้ียังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้งซึ่งมีทั้งผลิต

ภายในหมู่บ้านและน ามาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(4)
 

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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จากน้ันเดินทางสู่...  ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็น

ประตูเมืองเพียงแห่งเดยีวที่มบีานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบนัน้ี เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรไดร่้วมกันสร้างขึน้มาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประตูท่าแพถือเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยัง

เป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่อยู่เป็นประจ าตลอดทั้งปี  

 

ถนนคนเดนิเชยีงใหม ่
 

ถนนคนเดนิววัลาย เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแหง่หน่ึง 
ตั้งอยู่ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ ถนนคนเดินวัวลายมีเอกลักษณ์

เด่นทางด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงิน สร้างชื่อให้กับชุมชนมานานจน

เป็นที่ รู้จักแก่ นักท่องเที่ยวทั่ว ไป ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ี  

เคร่ืองเงินจึงเป็นสินค้าหลักของถนนคนเดินวัวลาย  ถือเป็นของ

ฝากของที่ระลึกที่เหมาะสมแก่การมาเยือนคนนคนเดินแห่งน้ี 

 

พกัที ่โรงแรมเชยีงใหม่ ออรค์ิด หรอืเทยีบเทา่ 

 

ค่ า เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ อสิระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศยั ณ ยา่นถนนคนเดินวัวลาย 
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น าท่านกราบขอพรที่...วัดดวงดี วัดงามนามมงคล เดิมชื่อ “วัดต้นหมากเหนือ” "วัดอุดมดี" "วัดพนมดี" และกลายมาเป็นวัดดวงดีในปัจจุบัน ประวัติ
ของวัดดวงดี ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดมีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว 

พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บันทึกเอาไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดดวงดีเคยได้รับอาราธนาให้ลาสิกขาบทเพื่อครองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2304 – 2306 ซึ่งเป็นยุคเมือง

เชียงใหม่เกิดความไม่สงบสุข ด้วยชื่อวัดที่เป็นมงคล ท าให้ที่น่ีเป็นหน่ึงในวัดยอดนิยมในการไหว้พระ9วัด หรือการมากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลกันอยู่เป็นประจ า 

โดยเชื่อกันว่าผู้ใดมากราบไหว้จะดวงดีสมดังชื่อวัด 

วดัดวงด ี- บ้านแมก่ าปอง - ล าปาง - ตลาดทุง่เกวยีน - กรงุเทพฯ 4 

B L - 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 

 

 

บ้านแมก่ าปอง สัมผัสวถิชีวีิตสดุเรยีบง่าย หมู่บ้านทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขยีวขจี มีล าธารใส
เย็นไหลผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปองคือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิ ต ความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ท าให้บ้านแม่ก าปอง

คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง เที่ยวแม่ก าปองสามารถเที่ยวแบบค้างคืนพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ในบรรยากาศเรียบง่าย  
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 เทีย่ง... บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารพืน้มอืง(6) 

จากน้ันเดินทางสู่ จังหวัดล าปาง อิสระเลือกซื้อของกินของฝากที่...กาดทุง่เกวยีน สุดยอดแหลง่ของฝากภาคเหนอื ของป่า อาหารพืน้บ้าน ภาษาเหนือ

ค าว่า "กาด" แปลว่าตลาด กาดทุ่งเกวียนก็คือตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ที่น่ี เป็นแหล่งรวมร้านขายของป่า เช่น พวกเน้ือสัตว์ป่า 

สัตว์ป่า ประเภทแย้ แลน เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีของฝากอื่นๆมากมายเช่น อาหารพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็น แค็ปหมู น้ าพริกหนุ่ม  สินค้าพื้นบ้าน สินค้าหัตถกรรม 

OTOP ศูนย์รวมเซรามิคล าปาง เสื้อผ้าพื้นเมืองเหนือมากมาย 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22:00 น.  เดินทางกลับถงึ จดุนดัพบ ปัม๊น้ ามนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม 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 4,977 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,777 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 24 ชัว่โมง พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธิประโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ 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
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