
 

เมืองท่ีไมห่มนุตามกาลเวลา … 

ล าปางปลายทางฝัน 4วนั 2คืน 
บ่อน ้าพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมี้ยง 

วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานสุรณ-์นัง่รถมา้ชมเมือง-วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ || พัก รสีอรท์ จ.ลําปาง 2 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,555.- 
03-06(วันจักร)ี เมษายน 2563 7,555.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055.- 
23-26 เมษายน ,30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-ลําปาง 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่ จังหวัดลําปาง  โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหาร ว่าง(1) 
ขนมปัง น้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศยับนรถ 
 



วันทีส่องของการเดนิทาง     

ลําปาง-บ่อน้ําพุรอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมีย้ง-วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 
เชา้ อรุณสวัสดิย์ามเชา้ทีจ่ังหวัดลําปาง บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
07.30 น. นําทา่นอาบน้ําแร่แชน้ํ่าตกที่  วนอุทยานแจซ้อ้น  บ่อน้ํารอ้นแจซ้อ้นเป็นแหลง่น้ําพุรอ้นทีม่สีภาพการเกดิ

ทางธรณีวทิยา มกีลิน่กํามะถนัอ่อนๆ จํานวน 9 บ่อ น้ําพุรอ้นมอีุณหภมูเิฉลีย่  73 องศาเซลเซยีส  การอาบ
น้ําแร่มทีัง้หอ้งอาบแช ่สาํหรับ 3-4 คน หอ้งรวมแบบตกัอาบและบ่อสาํหรับแชอ่าบกลางแจง้ น้ําแร่ทีใ่ชต้อ่

ทอ่โดยตรงมาจากบ่อน้ําพุรอ้น มอีุณหภมูน้ํิาแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซยีส  ซึง่สามารถใชแ้ชอ่าบได ้  
ประโยชนข์องการอาบน้ําแร่คอื ชว่ยบําบัดความเมือ่ยลา้ของร่างกาย  ชว่ยใหร้ะบบไหลเวยีนของโลหติดี
ข ึน้ ชว่ยรักษาโรคผวิหนังบางชนดิได ้  เชน่  กลาก  เกลือ้น  ผืน่คนั  และยังชว่ยบรรเทาอาการของโรค

เกีย่วกบักระดกู จากนัน้ชม น้ําตกแจซ้อ้น เป็นน้ําตกทีก่ําเนดิจากลําน้ําแม่มอญ มน้ํีาไหลตลอดทัง้ปี มแีอ่ง
น้ํารองรับอยู่ตลอดสาย  ไหลตกลงมาเป็นชัน้ๆ  มี 6 ชัน้ อยู่ห่างจากทีทํ่าการอุทยานฯ  3 กโิลเมตร  มี

ทางเดนิไปสะดวกและสามารถเดนิทางจากบ่อน้ําพุรอ้นไปถงึน้ําตกได ้
10.00 น. นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติคนพืน้ถ ิน่บนทีส่งู  ณ บา้นป่าเหมีย้ง  อ.เมอืงปาน  จ.ลําปาง โดยบา้นป่าเหมีย้ง  เป็น

หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตแิจซ้อ้นโดยอยู่ห่างจากตวัอุทยานฯประมาณ  14 กม. บา้นป่าเหมีย้ง  

ชมุชนบนเขาสงูโอบลอ้มดว้ยป่าเหมีย้ง  มอีากาศเย็นสบายตลอดปี  มลีกัษณะพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นภเูขา
สลบัซบัซอ้น สว่นใหญ่ประกอบอาชพีทําสวนเหมีย้ง แปรรูปเหมีย้งและหาของป่าวถิี ชวีติของคนในชมุชน
ยังคงรูปแบบดัง้เดมิมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเลน่ตา่งๆ   

เดนิชมเสน้ทางศกึษาธรรมชาตจิุดชมววิทีด่อยลา้น  เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นทวิทศันท์ีก่วา้งไกล ไดแ้ก่
ลําปาง, เชยีงใหม่และเชยีงราย  และชมจุดชมววิดอยกิว่ฝ่ิน  ซึง่เป็นจุดชมพระอาทติยข์ ึน้ทีส่ว ยทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของจังหวัดลําปาง 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ลิม้รสเมนูทอ้งถิน่ยําใบเหมีย้ง ยําดอกเสีย้ว ไขป่่ามสมุนไพร ไสอ้ั่วเห็ดหอม 
15.30 น. นําทา่นชม วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ หรอืพระบาทปู่ ผาแดง หรอืทีช่าวบา้นเรยีก  "ดอย

ปู่ ยักษ์" ตามชือ่สถานทีต่ัง้ของวัด  ระหว่างทางจะเห็นแนว  เขาสงูตระหง่าน  โดยมองเห็นพระเจดยีส์ขีาว
หลายองคบ์นยอดเขา ซึง่มลีกัษณะเป็นหนา้ผาสงู 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ 
ทีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
พพิธิภณัฑห์อปูมละคอน-น่ังรถมา้ชมเมอืง-สถานีรถไฟนครลําปาง -วัดศรรีองเมอืง -บา้นเสานัก -สะพานรัษฎาภเิศก- วัด
เชยีงราย-พระเจดยีซ์าวหลงั-สสุานไตรลกัษณ์(หลวงพ่อเกษม) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. นําทา่นชมประวัตศิาสตรข์องนครลําปางที ่พพิธิภณัฑห์อปูมละคอน  

09.00 น. นําทา่นสมัผัสประสบการณ์กบัหนึง่เดยีวในประเทศไทยโดยการ  น่ังรถมา้ชมเมอืง  ลําปางเป็นเมอืงเดยีว

ของประเทศไทยทีย่ังใชร้ถมา้เป็นยานพานะสญัจรไปมาในตวัเมอืง  โดยรถมา้จะพาทา่นผ่าน ชมความ
สวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนครลําปาง ทีต่วัอาคารมรีูปแบบการกอ่สรา้งผสมผสานกนัระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกบัสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นอาคาร 2 ชัน้ครึง่ตกึครึง่ไม ้ ดา้นหนา้ของสถานีมี

หัวรถจักรไอน้ําอยู่ทีข่า้งหัวรถจักร และมน้ํีาพุเป็นชา้งพ่นน้ําพุสวยงามอยู่ถดัจากหัวรถจักรออกไป  จากนัน้
นําทา่นชม วัดศรรีองเมอืง เป็นวัดพม่าทีส่รา้งข ึน้ในสมัยรัชกาลที ่5 โดยคหบดทีีรํ่่ารวยจากการทําไมส้มัย

ทีล่ําปางเป็นศนูยก์ลางการคา้ไมแ้ละการทําป่าไม ้สถาปัตยกรรมทีส่าํคญัไดเ้ก ่วหิารไมซ้ ึง่มหีลงัคาจั่ว
ซอ้นกนัเป็นชัน้เล็กชัน้นอ้ย มยีอดแหลม 9 ยอด แบบศลิปะพม่า เพดานเป็นลายไมแ้กะสลกั และเสากลม
ใหญ่ จําหลกัลวดลายประดบัดว้ยกระจําสฝีีมอืประณีตวจิติรสวยงาม จากนัน้ชม บา้นเสานัก  เป็นชือ่ภาษา

คําเมอืงหมายถงึบา้นทีม่เีสาจํานวนมาก  สถาปัตยกรรมของบา้นผสมผสานทัง้แบบพม่าและพืน้เมอืง
ลา้นนา  โดยแบบระเบยีงบา้นไดร้ับอทิธพิลสถาปัตยกรรมแบบพ ม่า จากนัน้ผ่านชม สะพานรัษฎาภเิศก  
สะพานรุ่นแรกนัน้เป็นสะพานไมส้รา้งในสมัยเจา้บุญวาทยว์งษ์มานติ  เจา้ของนครลําปางองคส์ดุทา้ย  เพือ่

เชือ่มการปก ครองแขวงหัวเวยีง  (สวนดอก ) กบัแขวงเวยีงเหนือเขา้ดว้ยกนั  โดยสรา้งเสร็จในปี  พ.ศ. 
๒๔๓๖ ตรงกบัรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ่๕ นับเป็นสะพานทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศเลยทเีดยีว คอืยาวถงึ  ๑๒๐ เมตร ชวนใหน้กึถงึความกวา้งอลงัก ารของแม่น้ําวังสมัยกอ่น  อกีทัง้
เขา้ใจดว้่าชือ่รัษฎาภเิศกนี้มทีีม่าจากการสรา้งสะพานเพือ่นอ้มเกลา้ฯ  ถวายเป็นทีร่ะลกึในงานพระราชพธิี
รัชดาภเิษกรัชกาลที ่๕ ซึง่พระองคท์า่นก็ไดพ้ระราชทานนาม “รัษฎาภเิศก ” ใหก้บัสะพานแห่งนี้   จากนัน้

นําทา่นชม วัดเชยีงราย  ชมศลิปะลา้นนาประยุกตก์บัศลิปะภาคกลาง บูรณะแลว้เสร็จเมือ่ปี  2555 ภายใน
วหิารประดษิฐานพระประธาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นพระพุทธรูป ทีง่ดงามทีส่ดุ

องคห์นึง่ของภาคเหนือ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. นําทา่นนมัสการ พระเจดยีซ์าวหลงั  เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุง่นา  บรเิวณวัดร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่  "ซาว" 

แปลว่า 'ยีส่บิ' และ "หลงั" แปลว่า 'องค์' วัดพระเจดยีซ์าวหลงั  แปลว่า  วัดทีม่เีจดยี์ 20 องค์ พระอุโบสถ
หลงัใหญ่ซึง่ประดษิฐานพระประธาน  เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีม่พีุทธลกัษณะงดงาม  บานประตทูัง้



สามเป็นของโบราณ เขยีนลวดลายรดน้ําละเอยีดสวยงาม  เสาซุม้ประตหูนา้ตา่งประดบัลวดลายกระจกสี

เป็นลกัษณะศลิปะสมัยใหม่  และทีศ่าลาการเปรยีญเรอืนไมช้ั ้ นเดยีวดา้นหลงัพระอุโบสถ  ไดจ้ัดเป็น
พพิธิภณัฑแ์สดงโบราณวัตถทุีช่าวบา้นนํามาถวาย  นอกจากนี้  เมือ่ปี  พ.ศ. 2526 ชาวบา้นไดข้ดุพบ
พระพุทธรูปทองคําบรสิทุธิห์นัก  100 บาทสองสลงึ  มามอบใหแ้กท่างวัดซึง่พระพุทธรูปองคน์ี้ชือ่ว่า  พระ

แสนแซท่องคํา เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศลิปะสมัยลา้นนา ราวพุทธศตวรรษที ่21 ขนาดหนา้ตกักวา้ง 
9 นิว้ครึง่ สงู 15 นิว้ เป็นพระพุทธรูปทองคําองคแ์รกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณวัตถแุห่งชาต  ิ

15.00 น. นําทา่นชมสถานปฏบิัตธิรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม  เขมโก  สาํนักสสุานไตรลกัษณ์  สกัการะรูปปั้นหลวง
พ่อเกษมขนาดใหญ่ทีส่งัเกตเห็นไดจ้ากถนน ภายในบรเิวณมมีณฑปลกัษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์  
มรีูปปั้นหุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อเกษม  เขมโก  เกจอิาจารย์  ซึง่มผีูเ้คารพนับถอืเป็นจํานวนมาก  น่ังขดัสมาธิ

ขนาดเทา่รูปจรงิ เพือ่ใหป้ระชาชนเคารพสกัการะ  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก ณ บา้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง         
โรงงานเซรามคิธนบด-ีวัดพระธาตลุําปางหลวง-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นไปชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึจากเมอืงลําปางกนัที่ โรงงานเซรามคิธนบดี   โรงงานเซรามคิแห่งแรกของ

จังหวัดลําปางทีผ่ลติชามตราไกส่ง่ขายไปทัว่ประเทศสรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีงใหก้บัจังหวัดลําปางจนถงึ

ปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดสีกลุ  กอ่ตัง้โดย  นายอี้(ซมิหยู) แซฉ่นิ เมือ่ พ.ศ.2508 เพือ่ผลติเซรามคิสาํหรับ
ตลาดในประเทศดว้ยกรรมวธิกีารผลติแบบดัง้เดมิตัง้แตก่ารเตรยีมวัตถดุบิจนถงึการเผาดว้ยเตามังกร (เตา

ฟืนโบราณ) มาจนถงึปัจจุบันนี้ 
10.00 น. นําทา่นเขา้สู ่วัดพระธาตลุําปางหลวง ซึง่ถอืว่าเป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีฉล(ูวัว) วัดทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม

แห่งหนึง่ของลําปาง ใหท้า่นสกัการะองคพ์ระธาต ุเพือ่ความเป็นสริมิงคล แล ะ ชมเงาพระธาตหุัวกลบั  

ภายในวหิาร ซึง่เป็นความมหัศจรรยข์องการมาเยอืน 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก

หอ้งเดีย่ว 
(เพิม่ทา่นละ) 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

05-08 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

12-15 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

19-22 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

26-29 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

23-26 เมษายน 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

07-10 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

14-17 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

21-24 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

28-31 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  
 



สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นที่ เหลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน มิฉะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่ มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาตแิละเหตกุารณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 



5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


