
โปรแกรมทวัร ์ เชียงใหม่ ดอยสเุทพ - ดอยอินทนนท์ 3 วนั 2 คืน (WE)

รหสัทวัร ์ : WWE0203CAS

 บา้นแมก่าํปอง, ดอยสเุทพ, วดัอุโมงค,์ วดัเจดยีห์ลวง, มอ่นแจ่ม, มอ่นองิดาว, โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอร์ และ ซปิไลน์,

อ่างเกบ็น้ําหว้ยตงึเฒา่

 อุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท,์ กิว่แมป่าน, น้ําตกแมย่ะ, วดัพระธาตุศรจีอมทองฯ, อุทยานแหง่ชาตแิมว่าง, ผาชอ่

“นครเพตราเมอืงไทย’, โหลง่ฮมิคาว, Meena มขีา้ว

 โรงแรม 4 ดาว



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30 ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพ - บา้นแม่กาํปอง - ดอยสเุทพ - วดัอโุมงค ์ - วดัเจดียห์ลวง
05.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4

เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย (เคาน์เตอร์ C) พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง

07.00 น. ออกเดนิทางสู่ จ.เชยีงใหม่ โดยสายการบนิไทยสไมล์ เทีย่วบนิที่ WE 168

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จ.เชยีงใหม่ นําท่านเดนิทางโดยรถตู้สู่ เดนิทางสู่ ‘บ้านแม่กําปอง’ (53 กม.) หมู่บ้าน

เล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กัน

อย่างเรียบง่าย ในกิ่งอําเภอแม่ออน ด้วย

ภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูง

ถงึ 1,300 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ทาํใหท้ีน่ี่มี

อ าก าศ เ ย็น แล ะ ชื้ น ตลอดทั ้ง ปี แ ล ะ

‘น้ําตกแม่กําปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บ้าน

สร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทัง้ปี

ยงัมี ‘วดัแม่กําปอง’ ที่มวีหิารเป็นไมท้ัง้หลงั

ห น้ า จั ว่ ห ลัง ค า วัด แก ะสลัก จ าก ไม้ส ัก

เ ป็ น ล ว ด ล า ย แ บ บ ล้ า น น า แ ล ะ ยั ง มี

พระอุโบสถที่ตัง้อยู่กลางลําธาร สวยงาม

ทา่มกลางธรรมชาตทิีเ่ขยีวขจี

 ทีพ่กัมาตรฐานระดบั 4 ดาว (2 คนื)

 รถตูป้รบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



บา้นแม่กําปองเป็นหมู่บา้นทีท่าํเมีย่ง กาแฟ และ ชา เป็นอาชพีหลกั โดยเฉพาะชาทีช่าวบา้นเอาใบมาทาํเป็น

ผลติภณัฑพ์ืน้บา้นอยา่งหมอนใบชาสาํหรบัจาํหน่ายใหน้กัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมน้ําตก หรอืสมัผสั

วถิชีวีติชาวแมก่าํปอง หรอืชมิกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาตอินังดงามตามอธัยาศยั

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นที่ตัง้ของ ‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมอืงเชยีงใหม่

สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.1927 มบีนัไดนาคทอดยาวขึน้ไปสู่วดั 306 ขัน้ภายในวดัเป็นที่ประดษิฐานขององค์เจดยี์

ทรงมอญ ทีใ่ต้ฐานพระเจดยี์มพีระบรมสารรีกิธาตุ สกัการะพระธาตุเพื่อความเป็นสริมิงคล จากนัน้เดนิทาง

สู่ อ.สนักาํแพง จากนัน้นําท่านสู่ ‘วดัอุโมงค’์ วดัเก่าแก่สรา้งขึน้ในสมยัพญามงัรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ดา้นบน

อุโมงค์เป็นเจดยี์ที่มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปีของล้านนา สนันิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20

จากนัน้เดนิทางสู่ ‘วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร’ เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ สนันิษฐานว่าวดัแห่งนี้น่าจะสรา้ง

ในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดีย์หลวงแห่งนี้ เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูง

ของเจดีย์ลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของความสูงเดิม แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าประทับใจ

ชม ‘วหิารหลวง’ ทีด่า้นหน้าประตูทางเขา้วหิาร มบีนัไดนาคเลื้อยใชห้างเกี่ยวตวดัขึน้ไปเป็นซุ้มประตูวหิาร

ดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้ เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ และ

ศาลหลกัเมอืงทีม่ ี ‘เสาอนิทขลิ’ หรอื เสาหลกัเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ครัง้พอ่ขนุเมง็รายมหาราชสรา้งเมอืงเชยีงใหม่

เมือ่ปี พ.ศ. 1839 ประดษิฐานอยูด่า้นใน

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สอง (2) อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - ก่ิวแม่ปาน - นํ้าตกแม่ยะ

วดัพระศรีจอมทองฯ - อทุยานแห่งชาติแม่วาง

ผาช่อ “ นครเพตราเมืองไทย” - โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว

04.30 อรุณสวัสดิย์ามเช้า จากนัน้เดินทางขึ้นสู่

“ด อ ย อิน ทนนท์ ” (110 กม .) ย อด เ ข า

ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทย (2,565 ม.) นําท่าน

สู่ “กิว่แม่ปาน” เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ

อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง

เ ส้นทาง เดินศึกษาธร รมชาติร ะยะสั ้น

มี เ ส้ น ท า ง เ ดิ น เ ป็ น ว ง ร อ บ ร ะ ย ะ ท า ง

3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดบัน้ําทะเล

ประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุดชมวิวพระ

อาทิตย์ขึ้น และทะ เลหมอกที่ ส วย งาม

อกีจุดหนึ่งของดอยอนิทนนท์



เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัอาหารเดนิทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดยีน์ภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภมูสิริ’ิ ซึง่กองทพัอากาศ

สรา้งขึน้น้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ

และ สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ ตัง้อยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาทีสู่ง

เสียดฟ้าน้ีได้อย่างหมดจดงดงามยิ่ง

จากนัน้ชม ‘น้ําตกแม่ยะ’ น้ําตกขนาด

ใหญ่ที่สวย และ สูงที่สุดในเขตพื้นที่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และ

ยังเป็นน้ําตกซึ่งมีความสวยที่สุดเป็น

อันดับต้นๆ แห่งห น่ึงของเมืองไทย

ด้วยความสูงประมาณ 260 เมตร และ

มชีัน้ลดหลัน่กนัลงมาถงึประมาณ 30 ชัน้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย หลงัอาหาร จากนัน้เดนิทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร’ (พระธาตุประจําปีชวด) สกัการะพระบรมธาตุ

เจดยี์ ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตุสว่นพระเศยีรเบือ้งขวา ปัจจุบนัถกูบรรจุ

ไวใ้นพระโกศ 5 ชัน้ ซึ่งตัง้อยู่ภายในพระวหิารจตุรมุข จากนัน้เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตแิม่วาง ชม ‘ผาช่อ’

หรอื ‘นครเพตราเมอืงไทย’ (24 กม.) ประติมากรรมธรรมชาติอนัน่าทึ่ง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของ ลมฝนจนทําใหแ้ผ่นดนิทีเ่ชื่อกนัว่าเมื่อหลายรอ้ยปี หรอื พนัปีก่อนผ่านกาลเวลา

และถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผา และ

เสาดนิที่มรีูปร่างแปลกตา จากนัน้เดนิทาง

สู่อ.สนักําแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’

(19 กม.) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัๆ ตัง้อยู่ใกลก้บั

แม่น้ําคาว วถิชีวีติของผูค้นในชุมชนอยู่แบบ

สงบ เรยีบง่าย มลีกัษณะเป็นซอยตรงยาว

สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนทีผ่ลติงาน

ศลิปะ งานทาํมอืและงานเสือ้ผา้ ตกแต่งดว้ย

สีสันตลอด เ ส้นทา ง เ ดิน สัมผัสศิลปะ

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาว

โหล่งฮมิคาว ภายในชุมชนมกีารทําสลุงเงนิ

มศีูนย์ฟ้ืนฟูผู้พกิาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

เสือ้ผา้พืน้เมอืง ทีย่งัเป็นทีต่ ัง้ของรา้นอาหาร

สดุชลิล์ Meena มขีา้วอกีดว้ย

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั

ที่พกั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง



วนัที่สาม (3) ม ่อนแจ่ม - ม ่อนอิงดาว - โป่งแยงจงัเกิลโคสเตอร ์ และ ซิปไลน์

อ่างเกบ็นํ้าห้วยตึงเฒ่า - เดินทางกลบั
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

หลงัอาหารเดนิทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พื้นที่บนสนัเขาบรเิวณ

หมู่บ้านม้งหนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดบัน้ําทะเล

เดมิบรเิวณน้ีชาวบ้าน เรยีกว่ากิว่เสอืเป็นป่ารกรา้ง ต่อมาชาวบ้าน

เขา้มาแผว้ถาง และ ปลกูผิน่ จนในทา้ยทีส่ดุโครงการหลวงมาขอซือ้

พืน้ทีเ่ขา้โครงการหลวงหนองหอย และพฒันามาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ของเชยีงใหม่ ชมววิทวิทศัน์ ‘ม่อนองิดาว’ ชมแนวเทอืกเขาสลบักนั

ไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบรสิุทธิ ์ ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลง

พชืผกั และ ผลไมเ้มอืงหนาว ที่ปลูกหมุนเวยีนตลอดทัง้ปี จากนัน้เดนิทางสู่ ‘โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอร์ และ

ซปิไลน์’ ทีเ่ทีย่วสไตล์แอดเวนเจอร์ของเชยีงใหม่ ใหท้่านไดม้เีวลาลองเล่น Jungle Coaster (ราคาเครื่อง
เล่นต่างๆไม่รวมในราคาทวัร์) เป็นเครื่องเล่น

คล้ายรถไฟเหาะ นั ง่ ได้ 1 - 2 คน ผู้ เ ล่น

จะนั ง่อยู่บนรถแบบเปิดแล่นลงมาตามราง

คดเคีย้วลงมาจากเขา นอกจากนี้ยงัมเีครือ่งเล่น

มากมาย เช่น QuickJump, Zip Line เป็นตน้

อสิระตามอธัยาศยั

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย เดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.)

เป็นโครงการหมู่บ้านตวัอย่างตามพระราชดําริ

ภายในอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า เป็นอ่างเก็บน้ํา

ที่มีขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มรื่น

เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ชม ‘หุ่นฟางคิงคอง

ยกัษ์’ ทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่กลางทุ่งขา้ว ท่ามกลาง

บรรยากาศววิดอยสเุทพ

*** อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ***
19.30 น. นําทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ WE 167

22.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการเดนิทาง

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหม้คัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์

ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั ***



อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

09-11 ก.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

16-18 ก.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

23-25 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

24-26 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

27-29 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

30ก.ค.-01ส.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

06-08 ส.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

11-13 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

12-14 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000

13-15 ส.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

20-22 ส.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

27-29 ส.ค. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

03-05 ก.ย. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

10-12 ก.ย. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

17-19 ก.ย. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

24-26 ก.ย. 64 11,900 11,900 11,790 11,490 2,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน



อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. คา่รถปรบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

3. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

4. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั กรงุเทพฯ-เชยีงใหม่ // เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ

1 ใบ น้ําหนกั ตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั สาํหรบักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั / ทา่น

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศกแ์ละคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลกัฐานโอนเงนิ

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่ชาํระ

เงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจาํแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็คา่ธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทําการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลูกคา้จํานวน 50 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
 การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมผีู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง

 รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

 หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะ หรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืส่วน

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

 กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบลว่งหน้า

 ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

 การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

 เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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