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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 พฤศจิกายน  11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 
 

วนัแรก(1) กรุงเทพ – ดอยอ่างขาง – ไร่ชา2000 – ฮิโนกแิลนด์ – เชียงดาว 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางข้ึนสู่ “ดอยอ่างขาง” แมค้วามสูงของดอยน้ีจะสูงเฉล่ียเพียง 1,400 

เมตร และยอดดอยสูง 1,928 เมตร
เท่านั้น แต่ด้วยลกัษณะพื้นท่ีๆเป็น
แอ่งกะทะ จึงท าให้ดอยน้ีมีความ
หนาวเย็นกัน  แบบสั่นสะท้านแม้
ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วงกลางคืน
อุณหภูมิท่ีน่ีจะลดลงต ่ากวา่ 10 องศา 
จากนั้นทุกน าท่านเท่ียวชม “ไร่ชา
2000” อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีความ
งดงามบรรยากาศของร้ิวลายของ
แปลงชาไล่ระดับในมุมสูง เป็นจุด
เช็คอินและถ่ายรูปกบัไร่ชาได้อย่าง
มีสไตล ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ 
ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั “ฮิ
โนกิแลนด”์ อาณาจกัรไมห้อมฮิโน
กิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งท่ี
อ าเภอไชยปราการจงัหวดัเชียงใหม่
โดยเนรมิตพื้น ท่ีกว่าร้อยไร่ สร้าง
เป็นเมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่นขนานแท ้
โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่ง
อย่างโคมแดงขนาดยกัษ์แบบวดัอาซากุสะท่ีโตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนท่ีวดัฟูชิมิอินาริท่ีเกียวโต ตลอดจน
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆอลงัการทั้งปราสาททองเสา  โทริอินบัร้อยตน้ สระน ้ าขนาดใหญ่ สวนเซ็นและรายล้อมด้วย
อาคารสไตลญ่ี์ปุ่นอีกหลายหลงัจนเหมือนยกญ่ีปุ่นมาไวใ้นเมืองไทยเลยก็วา่ไดอิ้สระเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั…  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 



ที่พกั : Chiangkham Luang Resort หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2) เชียงดาว - บ้านแม่ก าปอง – ดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วดัเจดย์ีหลวง    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาท่ีชาวบา้นใชชี้วิตอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่
ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นท่ีดอนและระดับ
ความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท า
ให้ท่ีน่ีมีอากาศเย็นและช้ืนตลอดทั้ งปี และ 
‘น ้าตกแม่ก าปอง’ ใหลผา่นกลางหมู่บา้นสร้าง
ความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดั
แม่ก าปอง’ ท่ีมีวิหารเป็นไมท้ั้งหลงั หน้าจัว่
หลังคาวดัแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลาย
แบบลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถท่ีตั้งอยูก่ลาง
ล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ีเขียวขจี 
บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านท่ีท าเม่ียง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาท่ีชาวบ้านเอาใบมาท าเป็น
ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นอยา่งหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายใหน้กัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้ าตก หรือสัมผสัวิถี
ชีวติชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านข้ึนสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นท่ีตั้งของ ‘วดั

พระบรมธาตุดอยสุเทพ ’ ปูชนียสถาน
คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.1927 
มีบันไดนาคทอดยาวข้ึนไปสู่ว ัด 306 ขั้ น
ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรง
มอญ ท่ีใตฐ้านพระเจดียมี์พระบรมสารีริกธาตุ 
สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิ ริมงคล 
จากนั้นเดินทางสู่อ.สันก าแพง จากนั้นน าท่าน
สู่ ‘วดัอุโมงค์’ วดัเก่าแก่สร้างข้ึนในสมัย
พญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ดา้นบนอุโมงค์
เป็นเจดียท่ี์มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปีของลา้นนา 
สันนิษฐานว่าสร้างประมาณตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร’ เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวดัแห่งน้ีน่าจะ
สร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดียห์ลวงแห่งน้ีเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของ
เจดียล์ดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของความสูงเดิม แต่ก็ยงัคงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ชม ‘วิหารหลวง’ ท่ี
ดา้นหน้าประตูทางเขา้วิหาร มีบนัไดนาคเล้ือยใช้หางเก่ียวตวดัข้ึนไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่น้ีเป็น



ฝีมือเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่เดิม ไดช่ื้อว่าเป็นนาคท่ีสวยท่ีสุดของภาคเหนือ และศาลหลกัเมืองท่ีมี ‘เสาอินทขิล’ หรือ 
เสาหลกัเมือง สร้างข้ึนเม่ือคร้ังพอ่ขนุเมง็รายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยูด่า้นใน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)  อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ – กิว่แม่ปาน – น า้ตกแม่ยะ - วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ 
                       อทุยานแห่งชาตแิม่วาง – ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว -  Meena มีข้าว 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่ “จุดชมววิก่ิวแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปดว้ยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดบัสูง เส้นทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็น
วงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ท่ีความสูง
จากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็น
จุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นและ ทะเลหมอกท่ี
สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอินทนนท์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์
นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพล
ภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างข้ึนนอ้มเกลา้
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ  แล ะสม เ ด็ จพระนา ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาสง่างาม
ท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูงเสียดฟ้าน้ี
ไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิ่ง จากนั้นชม ‘น ้ าตก
แม่ยะ’ น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสวยและสูงท่ีสุดในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์และยงัเป็นน ้ าตกซ่ึงมีความ
สวยท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ๆ แห่งหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยความสูงประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลัน่กนัลงมาถึง
ประมาณ 30 ชั้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย หลงัอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สักการะพระบรมธาตุ
เจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไว้
ในพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่ภายในพระวิหาร
จตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่
วาง ชม ‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ 
(24 กม.) ประติมากรรมธรรมชาติอนัน่าท่ึง 
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดจากการ
กดัเซาะของ ลมฝนจนท าให้แผน่ดินท่ีเช่ือกนั
ว่าเม่ือหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนผ่านกลาย
เวลาและถูกกดัเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและ
เสาดินท่ีมีรูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ 
อ.สันก าแพง เดินเล่นยา่น ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 
กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกลก้บัแม่น ้ าคาว วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็น
ซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอด
เส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มี
ศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ม่อนแจ่ม –  ม่อนองิดาว – โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอร์และซิปไลน์ 
                       อ่างเกบ็น า้ห้วยตงึเฒ่า – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่  – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พื้นท่ีบนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตร

จากระดับน ้ าทะเล เ ดิมบริ เวณน้ีชาวบ้าน 
เรียกว่าก่ิวเสือเป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้
มาแผ้วถางและปลูกผิ่น  จนในท้าย ท่ี สุด
โครงการหลวงมาขอซ้ือพื้นท่ีเข้าโครงการ
หลวงหนองหอย และพัฒนามาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของเชียงใหม่ ชมวิวทิวทศัน์ ‘ม่อนอิง
ดาว’ ชมแนวเทือกเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกตา 
สูดอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลง
พืชผกัและผลไมเ้มืองหนาว ท่ีปลูกหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางสู่ ‘โป่งแยงจงัเกิล
โคสเตอร์และซิปไลน์’  ท่ีเท่ียวสไตล์แอดเวน
เจอร์ของเชียงใหม่ ใหท้่านไดมี้เวลาลองเล่น Jungle Coaster (ราคาเคร่ืองเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทวัร์) เป็นเคร่ือง



เล่นคล้ายรถไฟเหาะ นั่งได้ 1-2 คน ผู ้เล่นจะนั่งอยู่บนรถแบบเปิดแล่นลงมาตามรางคดเค้ียวลงมาจากเขา 
นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น QuickJump, Zip Line เป็นตน้ อิสระตามอธัยาศยั...   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน ้ าห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.) เป็นโครงการหมู่บา้นตวัอยา่งตามพระราชด าริ ภายในอ่างเก็บน ้ าห้วย

ตึงเฒ่า เป็นอ่างเก็บน ้าท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มร่ืน เดินเล่นบนสะพานไมไ้ผ ่ชม ‘หุ่นฟางคิงคองยกัษ’์ 
ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่กลางทุ่ งข้าว  ท่ามกลาง
บรรยากาศวิวดอยสุเทพ น าท่านออกเดินทางสู่ 
“ชมคาเฟ่ เชียงใหม่  (CHOM CAFE AND 
RESTAURANT)” ร้านกาแฟและร้านอาหาร
ยอดฮิตอีกหน่ึงร้าน ร้านในสไตล์สบายๆมีสวน
สวยๆให้ได้ถ่ายรูปเช็คอิน ท่านจะรู้สึกผ่อน
คลายไปบรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ...จากนั้น
น าท่านเดินทางไปยงัร้านของฝากสไตล์เมือง
เหนือ ให้ท่านได้ซ้ือของฝากคนทางบ้าน ได้
เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เชียงใหม ่

19.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายลเ์ท่ียวบินท่ี WE 121 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

      11-14 พ.ย.64 / 18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 
15,990 

 

16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่// เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ ภายใน 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 10,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 
 


