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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กัคู ่รำคำทำ่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 

8 – 11 พฤศจกิำยน 2561 4,888 900 

2 – 5 ธนัวำคม 2561 4,888 900 

10 – 13 มกรำคม 2562 4,888 900 

2 – 5 กมุภำพนัธ ์2562 4,888 900 

28 – 31 มนีำคม 2562 4,888 900 

5 – 8 เมษำยน 2562 4,888 900 

 

สรปุกำรเดนิทำง 

DAY โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ 

1 เชยีงใหม ่ 
     × 

2 ชะอ ำ-วดัหว้ยมงคล-ตลำดน ำ้สำมพนันำม-ชำยหำดสวนสน
ประดพิทัธ-์อทุยำนรำชภกัด ิ-์เพลนิวำน 

√ √ √ 

3 ชะอ ำ-ซำนโตรนิี ่พำรค์-รำ้นของฝำกเมอืงเพชร-เชยีงใหม ่ √ √ √ 

4 เชยีงใหม ่    

 

 

 

ชะอ ำ...หวัหนิ 
วดัหว้ยมงคล-ตลำดน ำ้สำมพนันำม-หำดสวนสนประดพิทัธ-์อทุยำนรำชภกัดิ-์ 

เพลนิวำน-ซำนโตรนิีพ่ำรค์-รำ้นของฝำกเมอืงเพชร 
 

4 วนั 1 คนื เร ิม่เชยีงใหม ่(เดนิทำงโดยรถบสั) 
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20.00 น. พรอ้มคณะทีจุ่ดนัดหมาย ...จ.เชยีงใหม่ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอรับทา่น  

20.30 น. ออกเดนิทางจากเชยีงใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง ใหท้่านพักผ่อนบนรถ

ตามอัธยาศยั   

 

 

 

เชำ้  เดนิทางถงึ เพชรบุร ีแวะจุดพักรถใหท้า่นท าธุระสว่นตวั (ลา้งหนา้แปรงฟัน,เปลีย่นเสือ้ผา้ ฯลฯ)  

รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนัน้น าคณะเดนิทางไปสกัการะหลวงพ่อทวดองคใ์หญ่ทีส่ดุในโลก ที ่ วัดหว้ยมงคล เดมิใช ้

ชือ่”วัดหว้ยคต” ขอพรไหวพ้ระเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเทีย่วชม ตลาดน ้าหัวหนิสามพันนาม จะเป็นทมีงาน เดยีวกบัตลาดน ้าอโยธ
ยา ดงันัน้ “ตลาดน ้าหวัหนิสามพันนาม” จะเป็นเหมอืนกบั “ตลาดน ้าอโยธยา” แตส่ถาปัตยกรรมของทีห่ัว

หนินัน้ จะเป็นแบบ “วคิตอเรยี” ในรูปแบบของรชักาลที ่6 ทีผ่่านมา ทัง้รูปร่าง ตวัอาคาร และอืน่ๆ เหตผุล
เนื่องจากเราตอ้งการรกัษารูปแบบ ของทอ้งถิน่เมอืงหัวหนิเอาไวโ้ชวใ์หผู้ค้นทีเ่ขา้มาสมัผัสไดเ้ห็นความ
เกา่แกใ่นอดตี พรอ้มกบัจะมกีารจัดแสดงตา่งๆ ทีค่งความเป็น ไทยเอาไว ้ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมววิบรเิวณชายหาดสวนสนประดพิัทธ ์ เป็นชายหาดเงยีบสงบ ร่ม
รืน่ตลอดแนว ทวิสนประดพิัทธ ์ชายหาดมองดเูป็นเวิง้โคง้สวยงาม ทรายขาวสะอาด ระดบัน ้าทะเลไม่ลกึ 

เหมาะกบัการลงเลน่น ้า ส ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆบนชายหาด ก็มอียู่เพยีบพรอ้ม ไม่ว่าจะเป็นหอ้ง
อาบน ้าจดื หอ้งสขุา รวมทัง้เตยีงผา้ใบ เสือ่ ห่วงยางเลน่น ้า รา้นอาหารและยังสามารถน าอุปกรณ์มา
ประกอบอาหารทานไดอ้กีดว้ย แตต่อ้งระมดัระวังเรือ่งความสะอาดเป็นส าคญัเรือ่ง ความปลอดภยัหาย

ห่วง เพราะอยู่ภายใตค้วามดแูลของทหาร  
กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (2) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม อุทยานราชภกัดิ ์ อยู่ในพืน่ทีข่องกองทพับก สรา้งขึน้มาเพือ่

เทดิทนูและประกาศเกยีรตคิณุสมเด็จพระมหากษัตรยิแ์ห่งสยาม 7 พระองค ์ ไดแ้ก ่ พอ่ขนุรำมค ำแหง, 
สมเด็จพระนเรศวร,สมเด็จพระนำรำยณ์,สมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ,พระบำทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้ำจฬุำโลก,พระบำทสมเด็จพระจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั,พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเลำ้เจำ้อยูห่วั  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ร.9 พระราชทานชือ่ว่า "อุทยานราชภกัดิ"์ มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 222 
ไร่ ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั คอื 

1.พระบรมรำชำนสุำวรยีส์มเด็จพระบรูพกษตัรยิแ์หง่สยำม จ านวน 7 พระองค ์ ในอริยิาบถทรงยนื 
หลอ่ดว้ยโลหะส ารดินอก มคีวามสงูเฉลีย่ถงึ 13.9 เมตร โดยใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 5 ไร ่

2.ลำนอเนกประสงค ์บนพืน้ทีป่ระมาณ 91 ไร ่
3.อำคำรพพิธิภณัฑ ์ ซ ึง่จะจัดท าอยู่ใตฐ้านของพระบรมราชานุสาวรยี ์ เพือ่จัดแสดงพระราชประวตัแิละ
พระราชกรณียกจิทีส่ าคญัของบรูพกษัตรยิไ์ทย เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่เรยีนรูแ้ห่งใหมข่องหัวหนิ 

  จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้โรงแรม...หัวหนิ (เชค็อนิเวลา 14.00 น. ยกเวน้กรณีหอ้งพักวา่งจะให ้
เชค็อนิกอ่นเวลา) จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นเลน่น ้าตามอัธยาศยั  

ค ำ่  พรอ้มคณะทีล่อ้บบีโ้รงแรม น าทา่นรบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (3) 
  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เพลนิวาน ศนูยร์วมความสขุ สถานที.่.. หยุดเวลาในอดตีไว ้เพือ่เลา่ขานเรือ่งราว

มากมายของวถิหีัวหนิกาลกอ่น ...สูก่าลปัจจุบันลกัษณะคลา้ยหมู่บา้นยอ้นยุค ทีม่ชีวีติ (Eco Vintage 

Village) มทีัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเสือ้ผา้ รา้นขายขนม รา้นเหลา้ ในสมัยกอ่น รปูแบบของหมู่บา้นนี้
จะรา้นคา้ทีท่ าจากไม ้ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในชว่ง พ.ศ.2499 อกีครัง้  

    ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้ทีพ่ัก  

 
 

 
 
 

วนัแรก  เชยีงใหม ่

วนัทีส่อง ชะอ ำ-วดัหว้ยมงคล-ตลำดน ำ้สำมพนันำม-ชำยหำดสวนสนประดพิทัธ-์อทุยำนรำชภกัด ิ-์

เพลนิวำน 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
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เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพ่ัก (4) หลงัอาหารเชค็เอาทอ์อกจากทีพ่ัก จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม 

ซานโตรนิี พารค์ชะอ า จ าลองสถาปัตยกรรมสฟ้ีา-ขาว สไตลเ์กาะซานโตรนิี ประเทสกรซี มาไวท้ีช่ะอ า 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพเก็บบรรยากาศสวยๆ  และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
 (รวมเฉพาะคา่เขา้ชม)  

จากนัน้แวะใหท้า่นเลอืกซือ้ขนมของฝาก ของทีร่ะลกึ ทีร่า้นของฝากเมอืงเพชร เชน่ ขนมหมอ้แกง ,
น ้าตาลสด, ขนมไทย ฯลฯ  

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (5)  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม่ พักผ่อนบนรถ 
ค ำ่  รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร ระหวา่งทาง (6) 

 
 
 

เชำ้มดื เวลาโดยประมาณ น าทา่นเดนิทางถงึเชยีงใหม่ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 8 – 11 พฤศจกิำยน 2561 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 2 – 5 ธนัวำคม 2561 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: 10 -  13 มกรำคม 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) 5,788.- 

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) 5,788.- 

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) 5,788.- 

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

วนัทีส่ำม ชะอ ำ-ซำนโตรนิี ่พำรค์-รำ้นของฝำกเมอืงเพชร-เชยีงใหม ่

วนัทีส่ ี ่  เชยีงใหม ่

อตัรำคำ่บรกิำร 



GOCNXHHQBS401TH : เชียงใหม่ ชะอ ำ หวัหิน 4 วนั 1 คนื (โดยรถบสั) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง: 2 – 5 กุมภำพนัธ ์2562 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง: 28 – 31 มนีำคม 2562 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง: 5 – 8 เมษำยน 2562 

 

 
 
 

 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง พรอ้มคนขับบรกิารตลอดเสน้ทางตามรายการ  
2. ค่าทีพั่ก 1 คนื (หัวหนิ) พักหอ้งละ 2-3 ทา่น / หอ้ง  
3. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
4. ค่าอาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ (ยกเวน้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล)์ 
5. มัคคเุทศกผ์ูช้ านาญงาน ดูแลตลอดรายการ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่น

ละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิจากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไข
ของกรมธรรม)์ 

7. ภาษีมลูค่าเพิม่  7 % 

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) 5,788.- 

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) 5,788.- 

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) 5,788.- 

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.- 

อตัรำนีร้วม 
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1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวต่างๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ตา่งหาก, คา่

รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคสว่นตัว) 
2. ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร,์ คา่โทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 
3. ค่าใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
4. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิฯลฯ 
5. คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 300 บำท /ทำ่น / ทรปิ  

 
 

 

1. เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ส าหรับการ
ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่นและท าการช าระคา่มัดจ าทัวร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง
ทัวร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2. การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยัน
การจองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดท้ าการจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตัด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วันเพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 
4. การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เนือ่งจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ อาท ิค่าโรงแรมทีพั่ก คา่รถ คา่อาหารและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

 
 
 

1. คณะจองจ านวน 35 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง  

2. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 35 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 
 

1.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน  ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิมัดจ าทัง้หมดให ้
2.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 15-29 วัน ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่มัดจ าทัง้หมด 
3.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 14 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัรท์ัง้หมด 
4.   การไม่มาช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าค่าทัวรท์ัง้หมด 
 
 
 

 
1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไม่

ถงึตามทีก่ าหนดไว ้(รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 35 ทา่น) 
2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง  

 
 
 

3. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญ หรอืเกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยี หรอื ไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจาก เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต,ิการนัดหยดุงาน,การ
จลาจล,เหตุการณ์ทางการเมอืง และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่าอันเนือ่งมาจากความประมาทของ
ตัวผูเ้ดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอื
ว่าทา่นละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

 

หมำยเหต ุกรณุำอำ่นรำยละเอยีดทุกขอ้หมำยเหต ุ

 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้
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*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนือ่งจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า
ใหห้อ้งพักในแตล่ะทีต่า่งกัน อาทเิชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ทา่น(เสรมิ
เตยีง) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 
*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็นเด็ก และผูส้งูอายมุโีรคประจ าตัว ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 
*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคุณทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ 
ในการพาทา่นและครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะไดรั้บความสะดวกสบายและ
ประทับใจกับการบรกิารในครัง้นี ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 


