
 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กัคู ่รำคำทำ่นละ พกัเดีย่ว เพ ิม่ทำ่นละ 

2 - 5 พฤศจกิำยน 2561 4,888 1,000 

7 - 10 ธนัวำคม 2561 4,888 1,000 

17 – 20 มกรำคม 2562 4,888 1,000 

16 – 19 กมุภำพนัธ ์2562 4,888 1,000 

28 – 31 มนีำคม 2562 4,888 1,000 

5 – 8 เมษำยน 2562 4,888 1,000 

  

 สรุปกำรเดนิทำง 

DAY โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ 

1 เชยีงใหม ่ 
   

  × 

2 ชลบรุ-ีพทัยำ-เกำะลำ้น-พทัยำ-ชมววิเขำพระต ำหนกั √ × √ 

3 เขำชจีรรย-์สวนนงนชุ-ตลำดน ำ้สีภ่ำค-ของฝำกหนองมน-
เชยีงใหม ่
 

√ √ √ 

4 เชยีงใหม ่    

 

 

 

 

 

 

พทัยำ...ทะเลสวยน ำ้ใส เกำะลำ้น  
ชมววิเมอืงพทัยำ...เขำพระต ำหนกั เขำชจีรรย ์สวนนงนุช  ตลำดน ำ้ส ีภ่ำค ของฝำกหนองมน   

4 วนั 1 คนื (เร ิม่เชยีงใหม)่ เดนิทำงโดยรถบสั 
 

รำคำทำ่นละ 4,888.- 



 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

 

 

 

 

 

20.00 น. พรอ้มคณะทีจุ่ดนัดหมาย...จ.เชยีงใหม ่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอรับทา่น 

20.30 น. ออกเดนิทางจากเชยีงใหม ่มุง่หนา้สู ่พัทยา จ.ชลบรุ ีโดยรถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง ใหท้า่นพักผ่อนบนรถตาม

อัธยาศัย   

 

 
 

เชำ้ แวะจุดพักรถมอเตอรเ์วย ์ ใหท้า่นท าธรุะสว่นตัว เปลีย่นเสือ้ผา้ ตามอัธยาศัย  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (1) 
  จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ไปยงั ทา่เรอืแหลมบารฮีาย พัทยา จ.ชลบรุ ีน าทา่นลงเรอืโดยสารเพือ่ขา้มไป

เกาะลา้น (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เกาะลา้น (หาดตาแหวน) อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงพัทยา จาก

ชายหาดเมอืงพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะลา้นไดช้ดัเจน เพราะอยูห่า่งจากฝ่ังออกไปเพยีงประมาณ 7.5 
กโิลเมตร หมูเ่กาะลา้นแตเ่ดมิเป็นทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิในนามวา่ “หมูเ่กาะปะการัง” (Coral 

Islands) เพราะอดุมไปดว้ยปะการังนานาชนดิ เป็นแหลง่ปะการังทีส่มบรูณ์แหง่หนึง่ของประเทศและใกล ้
กรงุเทพฯ มากทีส่ดุ โดยมเีกาะครกและเกาะสากเป็นบรวิาร 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นเลน่น ำ้หนำ้หำดตำแหวน เป็นหาดทีย่าวทีส่ดุในเกาะลา้น ทรายขาว ไมม่หีนิ น ้าใสทีส่ดุ 

เหมาะกับการเลน่น ้า มกีจิกรรมทางน ้า อาทเิชน่ บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสก ีด าน ้าฯลฯ (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ หรอื จะ
เชา่จักรยานยนตเ์ทีย่วลดัเลาะตามเกาะ (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ ใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

 ***อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนและสนุกสนานกับการเลน่น ้าของทา่น  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
15.00 น. พรอ้มคณะทีจุ่ดนัดหมายน าทา่นเดนิทางกลับเขา้ฝ่ังพัทยา (โดยเรอื ประมาณ 30 นาท)ี  

น าทา่นชมววิเมอืงพัทยาทีส่วยทีส่ดุ สามารถมองเหน็ววิทะเลพัทยาแบบพาโนรามา่ ซึง่ตัง้อยูบ่น เขาพระ
ต าหนัก ดา้นบนมอีนุสาวรยีพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2) จากนัน้เขา้ทีพั่กโรงแรม....(พัทยา) ใหท้า่นพักผ่อน หรอื ทอ่งราตรี

ตามอัธยาศัย 
(ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ทวัรเ์พิม่เตมิ อำทเิชน่ ทฟิฟำนี ่โชว ์/ อลัคำซ่ำ คำบำเรต่ ์รำคำโปรดสอบถำมมคัคเุทศก)์ 

 

 

 

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (3) เชค็เอาทอ์อกจากทีพั่ก  

  น าทา่นเดนิทางชม พระพทุธรปูแกะสลักหนา้ผาเขาชจีรรย ์เป็นปชูนียสถานส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
เป็นพระพทุธรปูประทับ น่ังปางมารวชิยัเลยีนแบบ พระพทุธนวราชบพติรศลิปะสโุขทัยผสมลา้นนา ขนาดความ

สงู 109 เมตรหนา้ตักกวา้ง 70 เมตรฐานบัวหรอืบัวบลัลังค ์สงู 21 เมตรรวมความสงูขององคพ์ระและบัลลังค์
ทัง้ส ิน้ 130 เมตรเป็นแบบนูนต ่า โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว ร.9 มพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทาน นามพระพทุธรปูวา่" พระพทุธมหาวชริ อตุตโมภาสศาสดา " มี

ความหมายวา่ " พระพทุธเจา้ทรงเป็นศาสดา ทีรุ่ง่เรือ่งสวา่งประเสรฐิ ดจุดังมหาวชริะ "การเยีย่มชมควรแตง่
กายดว้ยความสภุาพ -ปฎบิัตติามป้ายเตอืนอยา่งเครง่ครัด และงดเสยีงดงั และควรระวังไมเ่ขา้ใกลอ้งคพ์ระเกนิ
กวา่ทีก่ าหนดเพราะอาจ เกดิอันตรายจากหนิทีอ่าจลว่งหลน่ลงมาได ้  

  จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนนงนุช พัทยา  คอื สวนไมด้อกและไมป้ระดับขนาดใหญ่มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว 
1,500 ไร ่ภายในประกอบไปดว้ยสวนประเภทตา่งๆ รวมกันอยูม่ากเกนิกวา่ 15 รปูแบบ อาทเิชน่ สวนตุ๊กตา
กระถาง สวนเนนิลายปีกผเีสือ้ สวนพทุธรักษา สวนฝร่ังเศส สวนบอนไซ สวนกลว้ยไม ้สวนสบัปะรดส ีเป็นตน้

(ราคารวมเฉพาะคา่เขา้ชมสวน+รถราง)  
กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารภายในสวนนงนุช (4) 
 

 

วนัทีส่อง:  ชลบรุ-ีพทัยำ-เกำะลำ้น-พทัยำ-ชมววิเขำพระต ำหนกั 

วนัทีส่ำม:   เขำชจีรรย-์สวนนงนชุ-ตลำดน ำ้สีภ่ำค-ของฝำกหนองมน-เชยีงใหม ่

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัแรก:  เชยีงใหม ่



 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

 

  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาดน ้าสีภ่าค สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศนูยร์วมของ 
กจิกรรม ความหลากหลายเกีย่วกับ การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ตลาดน ้า 4 ภาค รวบรวม ของด ี4 ภาค มาไว ้
ทีน่ี่ ผสมผสาน กันอยา่งลงตัว เสน่ห ์ในเมอืงพัทยา แหลง่ รวม สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้น และแหลง่ทอ่งเทีย่ว

เชงิ วัฒนธรรม มารวมไวจุ้ดเดยีวกนั  
จากนั้นแวะใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึ ตลาดหนองมน เป็นตลาดเก่าแก่ ทีม่ีชือ่เสยีงของ

จังหวัดชลบรุ ีมขีองกนิ ของขาย มากมาย อาทเิชน่ ขนมจาก ขนมหมอ้แกง อาหารทะเลแหง้ และ อาหารแปร

รปูอกีหลากหลายชนดิ สนิคา้ทีน่ยิมคอื “ขา้วหลาม” เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นตามอัธยาศัย  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับเชยีงใหม ่ 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารระหวา่งทาง (5) จากนัน้ออกเดนิทางตอ่ พักผ่อนบนรถ 
 
 

 
เชำ้มดื เวลาโดยประมาณ เดนิทำงถงึเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 2 – 5 พฤศจกิำยน 2561 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 7 – 10 ธนัวำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 

วนัทีส่ ี:่     เชยีงใหม ่

อตัรำคำ่บรกิำร 



 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 17 – 20 มกรำคม 2562 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 16 – 19 กมุภำพนัธ ์2562 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 28 – 31 มนีำคม 2562 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 5 – 8 เมษำยน 2562 

 

 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 

ลกัษณะกำรเขำ้พกั รำคำตอ่ทำ่น 

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่นพกั 1 หอ้ง 4,888.- 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พกัเดีย่ว 1 หอ้ง (Single room) 5,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 4,888.- 

เด็ก(อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 4,288.- 



 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

 

 
 
 

1. คา่รถบัสปรบัอากาศ 40 ทีน่ั่ง พรอ้มคนขบับรกิารตลอดเสน้ทางตามรายการ  
2. คา่ทีพ่ัก 1 คนื (พัทยา) พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น / หอ้ง  
3. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่เรอืไป-กลบั เกาะลา้น 

4. คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ (ยกเวน้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล)์ 
5. มัคคเุทศกผ์ูช้ านาญงาน ดแูลตลอดรายการ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง 
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิจากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่  7 % 
 
 

 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก, คา่

รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคสว่นตวั) 
2. คา่อาหารมือ่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร,์ คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 
3. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ
ฯลฯ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 300 บาท /ทา่น / ทรปิ  
 
 

 

1. แจง้ชือ่-นามสกลุ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูส่ าหรับท าการจอง 
2. เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่

ส าหรับการออกใบแจง้หนี้และใบรบัเงนิของทา่นและท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่
เป็นการยนืยันการจองทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการ

ยนืยันการจองทวัร ์จงึจะถอืวา่ไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 
4. กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 

วันเพือ่ใชส้ าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง
การเดนิทาง 

5. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้ง

ส ารองคา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอื
ว่า ทา่นยกเลกิทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

 
 
 

1. คณะจองจ านวน 35 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง  

2. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 35 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

 
 

1.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน  ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิมดัจ าทัง้หมดให ้

2.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 15-29 วัน ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่มัดจ าทัง้หมด 
3.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 14 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัรท์ัง้หมด 

4.   การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 
 
 

อตัรำนีร้วม 

อตัรำนีไ้มร่วม 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้



 

GOCNXPTYBS401TH: เชียงใหม่ พัทยา เกาะล้าน 4 วัน 1 คืน (โดยรถบสั) 

 

 

 

1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วม

เดนิทางไม่ถงึตามทีก่ าหนดไว ้(รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 35 ทา่น) 
2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันข ึน้ กอ่นการเดนิทาง

หรอืมกีารปรับราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอื ไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต,ิ
การปฏวิัต,ิการประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตกุารณ์ทางการเมอืง และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่อันเนือ่งมาจากความ

ประมาทของตวัผูเ้ดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบตัเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะ ถอืว่าทา่นละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่น
รับทราบและยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 
 
 
 

*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพกัคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะทีแ่ตกตา่งกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพักในแตล่ะทีต่า่งกนั อาทเิชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู(่Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 
3 ทา่น(เสรมิเตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้ง
ไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็นเด็ก และผูส้งูอายุมโีรคประจ าตวั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครวั มัคเุทศก์
หรอืหัวหนา้ทวัรต์อ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการ

พาทา่นและครอบครวัเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอยา่งยิง่ว่า ทา่นจะไดร้ับความสะดวกสบายและ
ประทบัใจกบัการบรกิารในครัง้นี้ 
 

หมำยเหต ุกรณุำอำ่นรำยละเอยีดทกุขอ้หมำยเหต ุ

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 


