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ราคาเร ิม่ตน้ 3,999 บาท เดนิทางชว่งวนัหยดุ กมุภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 

พกัเชยีงใหม ่2 คนื  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่ 
 

2  เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี- กาดหนา้ม.
เชยีงใหม ่                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) – แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วัดบา้น
เดน่) – สวนสนแมแ่ตง – วดัถ า้เชยีงดาว – เมอืงเชยีงใหม ่       อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 
                                                                                           อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 

 
 



                             

  
 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา18.00น. - ออกเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่

 
 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ9-10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี–  

                   กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                           เชา้/เทีย่ง /-- 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

จากนัน้เดนิทางสูร่า้นโกเหนง่ รา้นนี้โด่งดังมากในหมูนั่กท่องเทีย่ว นยิมมา

ทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้งไดโนเสาร ์

นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก ๋รสชาตกิ็ด ีกรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้อร่อยกลมกลอ่มนัน้ 

ยงัมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้า่มารา้นนีไ้ดท้กุอยา่งไมว่า่จะอิม่

เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม  

  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมนู โจ๊ก น ้าเตา้หู ้ปลาทอ่งโก ๋ทา่นละ 1 ชดุ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุเชค็อนิแหง่ใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดู

โอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ ไฮไลทข์องทีน่ีอ่ยูท่ี ่หุ่นฟางคงิคองยักษ์ 

และผองเพืน่ดม์ารค์เด็ดๆ อยา่งสะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยัง

กระทอ่มปลายนา ดว้ยระยะทางกวา่ 100 เมตร รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุง่

นาสเีขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ทา่นสามารถถา่ยรปูเชค็อนิกนัได ้

จากนัน้น าท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ลา้นนาแท ้ๆ  สิง่ที่ส าคัญของวัดนี้คือ 
ศาลาจัตุรมขุซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลาง
อทุยานหลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย วัดแห่งนี้นยิมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรเีวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละคร
หลายเรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และลา่สดุอยา่งละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ อรัุสยา และ 
เจมส ์มาร ์เป็นนักแสดง  
 
 
 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กมุภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

25-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

10-13 เมษายน 64 3,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36 รบัจดักรุป๊เหมา 



                             

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญมากอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเชยีงใหม ่โดยเป็นที่

ประดษิฐานพระสงิหห์รอืพระพทุธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพทุธรปูศลิปะเชยีงแสนโบราณ ปางมารวชิยั ขดัสมาธิ

เพชร หล่อดว้ยส ารดิหุม้ทอง สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 700 และเป็นที่รูจั้กกันในชือ่ "เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง" 

นอกจากสักการะพระสงิห์แลว้ ภายในวัดพระสงิห์วรวหิารยังมีส ิง่ที่น่าชม เช่น วหิารลายค าอันเป็นที่

ประดษิฐาน พระพุทธสหิงิค ์ภายในมจีติรกรรมฝาผนังเรือ่งสพุรรณหงสแ์ละสังขท์องซึง่พบเพยีงทีน่ี่แห่ง

เดยีว นอกจากนีย้งัมพีระอโุบสถทีต่กแตง่แบบศลิปะลา้นนา หอไตรประดับดว้ยรปูปนูปัน้เทวดา และเจดยี์

ทรงกลมแบบลา้นนาตามความเชือ่พระธาตเุจดยีนั์น้ วัดพระสงิหถ์อืเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปี

มะโรง (งใูหญ่) หากไดม้านมสัการอยา่งนอ้ยสักครัง้หนึง่แลว้ จะเป็นมงคลสงูสดุ ท าใหอ้ายมุัน่ขวัญยนื มี

ความเจรญิรุง่เรอืงตลอดไป จากนัน้เดนิทางสู ่วดัโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคุณค่า 

อายุกว่าหา้รอ้ยปี สรา้งในสมัยอาณาจักรลา้นนา ภายในวัดมีพระวหิารไมท้ี่วจิติรบรรจง ดว้ยลวดลาย

แกะสลักแบบโบราณ โดดเดน่ดว้ยประตทูางเขา้วัดขนาดใหญก่อ่ดว้ยอฐิมลีักษณะโคง้มน มชีอ่งประตตูรง

กบัพระวหิารไมเ้ป็นมมุทีส่วยงามมาก ภายในบรเิวณวัดยงัมอีงคพ์ระเจดยีโ์บราณขนาดใหญ่ สิง่ศักดิส์ทิธิ์

ทีป่ระดษิฐานอยูภ่ายในบรเิวณวัดหลายจุด ใหก้ราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล ใหท้า่น ชว่งเย็นน าทา่น

เดนิทางไป กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นจากรา้นอรอ่ยตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัสาม         แมแ่ตง - Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) – แดนเทวดา - วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วดับา้นเดน่) 

                   – สวนสนแมแ่ตง – วดัถ า้เชยีงดาว – เมอืงเชยีงใหม ่               เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอแมแ่ตง เมอืงแหง่มนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแมน่ ้า มแีมน่ ้าทีส่ าคัญ 3 สาย ไหลมา

บรรจบกนัทีโ่ครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษาแมแ่ตง หรอืทีช่าวแมแ่ตงเรยีกวา่ชลประทานไดแ้ก ่แมน่ ้าแมงั่ด 

แม่น ้าแตง และแม่น ้าปิง น าท่านเดนิทางไป Pang Pao Beach (ปางเปา บชี) สถานทีเ่ทีย่วเปิดใหม ่

หาดทรายเทยีมแหง่แรกในภาคเหนอื ดว้ยพืน้ที ่39 ไร ่กวา้งขวางมาก เป็นพืน้ทีโ่ลง่โปรง่สบาย ไมแ่ออดั 

ทีค่รบครันไปดว้ยจุดถ่ายรูปสวยๆ สวนดอกไมส้วยๆและกจิกรรมมากมาย จุดไฮไลทจ์ะมหีลายจุดเด่นๆ

เชน่ ชายหาดสดุปังยิง่ใหญ่อลังการมากเหมอืนเชยีงใหมม่ทีะเลแลว้  บนัไดสวรรค ์มคีวามสงู 5 เมตร 

สามารถมองเห็นววิ ปางเปา บชี ไดอ้ย่างสวยงาม คันนา สะพานแขวน กระต๊อบเล็กๆ ฉากถ่ายรูปได ้

สวยงาม อสิระใหท้่านเทีย่วชมตามอัธยาศัย (ทางสถานทีไ่ม่มคี่าเขา้ชม แต่มคี่าใชจ้่ายแค่บางจุด (ค่า

บ ารงุชายหาด/คา่เขา้สวนดอกไม/้คา่ขบัATV) กรณีตอ้งการใชบ้รกิารช าระเพิม่หนา้งาน)  

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสูแ่ลนดม์ารก์ใหมล่า่สุดของแมแ่ตง แดนเทวดา ใหท้า่นไดต้ืน่ตาไปกบัหนา้ผาน ้าตก

จ าลองที่สามารถเดนิขึน้ไปไดแ้ละมชีอ่งกลางน ้าตกสามารถถ่ายภาพไดส้วยงามที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 

โซนหลักๆ คอืรา้นกาแฟ,สวนดอกไมห้นา้น ้าตก,สวนญีปุ่่ น ทีอ่ยูห่ลังน ้าตก 

และจ าลองตลาดเกา่ของแมแ่ตง มสีนิคา้โอทอปจัดจ าหน่าย พรอ้มยงัมขีองฝากขึน้ชือ่ดว้ย เป็นเคก้อรอ่ย 

เคก้สวรรคข์องฝากจากแดนเทวดา ใหนั้กท่องเทีย่วซือ้ฝากคนทางบา้นได ้อสิระใหท้่านไดถ้า่ยภาพตาม

อธัยาศัย (คา่ทัวรร์วมคา่เขา้แลว้ทา่นละ50บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านสู่ วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ที่สวยงาม มี

ความวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้

สะหร ีหลากหลายขนาด อกีทัง้ทีต่ัง้ของวัดยังอยูใ่นเขตเมอืงเกา่โบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นก็

เลยเรยีกชือ่วัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาส

ไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิมส้ักทอง โดยท่าน

ตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอบุายในการดงึคนเขา้วัดเพือ่การขัดเกลา

จติใจ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผอ่นทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รู

บาเทืองเป็นพระที่มปีฏปิทา จงึไดรั้บความเลื่อมใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุน

สรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญแ่ละกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไมน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                             

 น าท่านแวะ สวนสนแมแ่ตง หรอืสวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ สวนสนธรรมชาตทิีป่ลกูไมส้นคารเิบยี

ที่ปลูกเรยีงกันอย่างเป็นระเบยีบและสวยงามมากมีมุมถ่ายรูปสวยๆถูกใจวัยรุ่นสายฮปิสเตอรแ์น่นอน 

จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอเชยีงดาว น าท่านไปวดัถ า้เชยีงดาว ตัง้อยูเ่ชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาว

สถานธรรมอันเงยีบสงบ หนา้ถ ้าเป็นสระน ้า (หรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่าสระมรกต) น ้าในถ ้าและบนภเูขาไหล

มารวมกันจนเกดิเป็นสระน ้าใส ท าใหม้องเห็นสิง่ทีอ่ยูใ่นน ้าไดช้ดัเจน ปลาเล็กปลาใหญ่แหวกวา่ยกนัเต็ม    

ถ ้าเชยีงดาวไมม่หีลักฐานทีแ่น่ชดัว่าถกูคน้พบในสมัยใด แต่ถ ้าเชยีงดาวก็ถอืว่าเป็นหนึง่ในโบราณสถาน

ศักดิส์ทิธิท์ีไ่ดรั้บความเคารพจากชาวเชยีงใหมอ่กีแหง่หนึง่ โดยมตี านานเล่าขานกนัวา่ในอดตี เจา้หลวง

ค าแดง บตุรชายของเจา้นครพะเยาไดเ้คยเสด็จมายังบรเิวณนี้และไดพ้บรักกับหญงิสาวคนหนึง่ เธอเล่า

วา่เธอถูกสาปใหอ้ยูแ่ตใ่นถ ้านี้ ถา้หากออกไปจะกลายรา่งเป็นกวางดาว เจา้หลวงค าแดงจงึตกลงใจอยูท่ี่

ถ ้านีแ้ละค าวา่เชยีงดาวของถ ้า ก็เชือ่กนัวา่มาจากกวางดาวนีเ้องซึง่จากความศักดิส์ทิธิน์ีเ้อง ท าใหใ้นสมยั

หนึ่งถ ้าเชยีงดาวไดเ้คยเป็นสถานปฏบิัตธิรรมของคณะสงฆ ์ก่อนจะมกีารสรา้งวัดเชยีงดาวขึน้ใกล ้ๆ ถ ้า

เชยีงดาว และมกีารบูรณะต่อเตมิขึน้มาเรือ่ยจนกลายเป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาท าบุญดว้ยศรัทธาใน

ปัจจบุนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่        รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง – กรงุเทพฯ 

                                                                                                                                  เชา้/เทีย่ง /-- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 

 น าทา่นเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมทูอด ไสอ้ั่ว 
น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู ของที่ข ึน้ชือ่จะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว จากนั้นเดนิทางสู่กาดทุ่ง
เกวยีนหรอืตลาดทุง่เกวยีน ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ 
อสิระใหเ้ลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานที่
ศักดิส์ทิธิอ์กี 1 ทีไ่ดแ้ก่ พระธาตลุ าปางหลวง ตัง้อยูใ่นเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท้่านสักการะ ขอพร และชมมหศัจรรยเ์งาพระธาตุ
และพระวหิารในดา้นมมุกลบั  

 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับกรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
 น าทา่นเดนิทางถงึกรงุเทพฯประมาณโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  
 

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย  
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



                             

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของทาง
บรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 

 

           FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter      
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