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Tour Code : TMLPT-BS001 
 

เมืองท่ีไมห่มนุตามกาลเวลา … 

ล าปางปลายทางฝัน 4วนั 2คืน 
บ่อน ้าพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมี้ยง 

วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานสุรณ-์นัง่รถมา้ชมเมือง-วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เดนิทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ || พัก รสีอรท์ จ.ล ำปำง 2 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
20-23 กมุภำพันธ,์ 27 กมุภำพันธ ์-01 มนีำคม 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีำคม 2563 7,555.- 
03-06(วันจักร)ี เมษำยน 2563 7,555.- 
11-14,12-15 เมษำยน 2563  (เทศกำลสงกรำนต)์ 8,055.- 
23-26 เมษำยน ,30 เมษำยน -03 พฤษภำคม 2563 7,555.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภำคม 2563 7,555.- 
วันแรกของกำรเดนิทำง       
กรุงเทพฯ-ล ำปำง 

20.00 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมำย สถำนีบรกิำรน ้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนำมกฬีำกองทัพบก ถนน
วภิำวดรีังสติ  เจำ้หนำ้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ำรตอ้นรับทำ่นและคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหนำ้สู ่จังหวัดล ำปำง โดยรถตูป้รับอำกำศ 9 ที่น่ัง บรกิำรอำหำรว่ำง(1) 
ขนมปัง น ้ำผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตำมอัธยำศยับนรถ 

วันทีส่องของกำรเดนิทำง     

ล ำปำง-บ่อน ้ำพุรอ้นแจซ้อ้น-บำ้นป่ำเหมีย้ง-วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลำ้รำชำนุสรณ์ 
เชำ้ อรุณสวัสดิย์ำมเชำ้ทีจ่ังหวัดล ำปำง บรกิำรอำหำรเชำ้(2) ทีร่ำ้นอำหำร 
07.30 น. น ำท่ำนอำบน ้ำแร่แชน่ ้ำตกที ่วนอุทยำนแจซ้อ้น บ่อน ้ำรอ้นแจซ้อ้นเป็นแหล่งน ้ำพุรอ้นทีม่ีสภำพกำรเกดิ

ทำงธรณีวทิยำ มกีลิน่ก ำมะถนัอ่อนๆ จ ำนวน 9 บ่อ น ้ำพุรอ้นมีอุณหภูมเิฉลีย่ 73 องศำเซลเซยีส กำรอำบ
น ้ำแร่มทีัง้หอ้งอำบแช ่ส ำหรับ 3-4 คน หอ้งรวมแบบตกัอำบและบ่อส ำหรับแชอ่ำบกลำงแจง้ น ้ำแร่ทีใ่ชต้อ่
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ทอ่โดยตรงมำจำกบ่อน ้ำพุรอ้น มอีุณหภมูนิ ้ำแร่ประมำณ 39-42 องศำเซลเซยีส ซึง่สำมำรถใชแ้ชอ่ำบได ้

ประโยชนข์องกำรอำบน ้ำแร่คอื ชว่ยบ ำบัดควำมเมื่อยลำ้ของร่ำงกำย ชว่ยใหร้ะบบไหลเวียนของโลหติดี
ข ึน้ ช่วยรักษำโรคผวิหนังบำงชนิดได ้เช่น กลำก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทำอำกำรของโรค
เกีย่วกบักระดกู จำกนัน้ชม น ้ำตกแจซ้อ้น เป็นน ้ำตกทีก่ ำเนดิจำกล ำน ้ำแม่มอญ มนี ้ำไหลตลอดทัง้ปี มแีอ่ง

น ้ำรองรับอยู่ตลอดสำย ไหลตกลงมำเป็นชัน้ๆ มี 6 ชัน้ อยู่ห่ำงจำกที่ท ำกำรอุทยำนฯ 3 กโิลเมตร มี
ทำงเดนิไปสะดวกและสำมำรถเดนิทำงจำกบ่อน ้ำพุรอ้นไปถงึน ้ำตกได ้

10.00 น. น ำทำ่นสมัผัสวถิชีวีติคนพื้นถิน่บนทีส่งู ณ บำ้นป่ำเหมี้ยง อ.เมืองปำน จ.ล ำปำง โดยบำ้นป่ำเหมี้ยง เป็น
หมู่บำ้นทีต่ัง้อยู่ในอุทยำนแห่งชำตแิจซ้อ้นโดยอยู่ห่ำงจำกตัวอุทยำนฯประมำณ 14 กม. บำ้นป่ำเหมี้ยง 
ชมุชนบนเขำสูงโอบลอ้มดว้ยป่ำเหมี้ยง มีอำกำศเย็นสบำยตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ

สลบัซบัซอ้น สว่นใหญ่ประกอบอำชพีท ำสวนเหมีย้ง แปรรูปเหมีย้งและหำของป่ำวถิีชวีติของคนในชมุชน
ยังคงรูปแบบดัง้เดมิมคีวำมเป็นเอกลกัษณ์ในดำ้นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ กำรละเล่นต่ำงๆ  

เดนิชมเสน้ทำงศกึษำธรรมชำตจิุดชมววิทีด่อยลำ้น เป็นจุดทีส่ำมำรถมองเห็นทวิทัศน์ทีก่วำ้งไกลไดแ้ก่
ล ำปำง, เชยีงใหม่และเชยีงรำย และชมจุดชมววิดอยกิว่ฝ่ิน ซึง่เป็นจุดชมพระอำทติยข์ ึน้ทีส่วยทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของจังหวัดล ำปำง 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวัน(3) ลิม้รสเมนูทอ้งถิน่ย ำใบเหมีย้ง ย ำดอกเสีย้ว ไขป่่ำมสมุนไพร ไสอ้ั่วเห็ดหอม 
15.30 น. น ำทำ่นชม วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลำ้รำชำนุสรณ์ หรอืพระบำทปู่ ผำแดง หรอืทีช่ำวบำ้นเรียก "ดอย

ปู่ ยักษ์" ตำมชือ่สถำนทีต่ัง้ของวัด ระหว่ำงทำงจะเห็นแนว เขำสงูตระหง่ำน โดยมองเห็นพระเจดยีส์ขีำว

หลำยองคบ์นยอดเขำ ซึง่มลีกัษณะเป็นหนำ้ผำสงู 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(4) ทีร่ำ้นอำหำร 

19.00 น. น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก ณ บำ้นแม่รสีอรท์ 
ทีพ่ัก ณ บำ้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 
วันทีส่ำมของกำรเดนิทำง     

พพิธิภณัฑห์อปูมละคอน-น่ังรถมำ้ชมเมอืง-สถำนีรถไฟนครล ำปำง-วัดศรีรองเมือง-บำ้นเสำนัก-สะพำนรัษฎำภเิศก-วัด
เชยีงรำย-พระเจดยีซ์ำวหลงั-สสุำนไตรลกัษณ์(หลวงพ่อเกษม) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้(5) ทีห่อ้งอำหำรของรสีอรท์   
08.00 น. น ำทำ่นชมประวัตศิำสตรข์องนครล ำปำงที ่พพิธิภณัฑห์อปูมละคอน  

09.00 น. น ำท่ำนสมัผัสประสบกำรณ์กับหนึง่เดยีวในประเทศไทยโดยกำร น่ังรถมำ้ชมเมือง ล ำปำงเป็นเมืองเดยีว
ของประเทศไทยที่ยังใชร้ถมำ้เป็นยำนพำนะสญัจรไปมำในตัวเมือง โดยรถมำ้จะพำท่ำนผ่ำนชมควำม

สวยงำมและคลำสสคิของสถำนีรถไฟนครล ำปำงทีต่ัวอำคำรมีรูปแบบกำรก่อสรำ้งผสมผสำนกันระหว่ำง
สถำปัตยกรรมไทยภำคเหนือกบัสถำปัตยกรรมยุโรป เป็นอำคำร 2 ชัน้ครึง่ตกึครึง่ไม ้ดำ้นหนำ้ของสถำนีมี
หัวรถจักรไอน ้ำอยู่ทีข่ำ้งหัวรถจักร และมนี ้ำพุเป็นชำ้งพ่นน ้ำพุสวยงำมอยู่ถดัจำกหัวรถจักรออกไป จำกนัน้

น ำทำ่นชม วัดศรรีองเมอืง เป็นวัดพม่ำทีส่รำ้งข ึน้ในสมัยรัชกำลที ่5 โดยคหบดทีีร่ ่ำรวยจำกกำรท ำไมส้มัย
ทีล่ ำปำงเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ไมแ้ละกำรท ำป่ำไม ้สถำปัตยกรรมทีส่ ำคัญไดเ้ก่ วหิำรไมซ้ ึง่มีหลังคำจั่ว

ซอ้นกนัเป็นชัน้เล็กชัน้นอ้ย มยีอดแหลม 9 ยอด แบบศลิปะพม่ำ เพดำนเป็นลำยไมแ้กะสลัก และเสำกลม
ใหญ่ จ ำหลกัลวดลำยประดบัดว้ยกระจ ำสฝีีมอืประณีตวจิติรสวยงำม จำกนัน้ชม บำ้นเสำนัก เป็นชือ่ภำษำ
ค ำเมืองหมำยถงึบำ้นที่มีเสำจ ำนวนมำก สถำปัตยกรรมของบำ้นผสมผสำนทัง้แบบพม่ำและพื้นเมือง

ลำ้นนำ โดยแบบระเบียงบำ้นไดร้ับอทิธพิลสถำปัตยกรรมแบบพม่ำ จำกนัน้ผ่ำนชม สะพำนรัษฎำภเิศก 
สะพำนรุ่นแรกนัน้เป็นสะพำนไมส้รำ้งในสมัยเจำ้บุญวำทยว์งษ์มำนติ เจำ้ของนครล ำปำงองคส์ดุทำ้ย เพื่อ

เชือ่มกำรปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเขำ้ดว้ยกัน โดยสรำ้งเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๔๓๖ ตรงกบัรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที ่๕ นับเป็นสะพำนทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศเลยทเีดยีว คอืยำวถงึ ๑๒๐ เมตร ชวนใหน้กึถงึควำมกวำ้งอลังกำรของแม่น ้ำวังสมัยก่อน อีกทัง้

เขำ้ใจดว้่ำชือ่รัษฎำภเิศกนี้มทีีม่ำจำกกำรสรำ้งสะพำนเพื่อนอ้มเกลำ้ฯ ถวำยเป็นทีร่ะลกึในงำนพระรำชพธิี
รัชดำภเิษกรัชกำลที ่๕ ซึง่พระองคท์ำ่นก็ไดพ้ระรำชทำนนำม “รัษฎำภเิศก” ใหก้ับสะพำนแห่งนี้  จำกนัน้
น ำทำ่นชม วัดเชยีงรำย  ชมศลิปะลำ้นนำประยุกตก์บัศลิปะภำคกลำง บูรณะแลว้เสร็จเมื่อปี 2555 ภำยใน

วหิำรประดษิฐำนพระประธำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร ทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นพระพุทธรูปทีง่ดงำมทีส่ดุ
องคห์นึง่ของภำคเหนือ 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวนั(6) ทีร่ำ้นอำหำร 
13.30 น. น ำทำ่นนมัสกำร พระเจดยีซ์ำวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลำงทุ่งนำ บรเิวณวัดร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ "ซำว" 

แปลว่ำ 'ยีส่บิ' และ "หลงั" แปลว่ำ 'องค'์ วัดพระเจดยีซ์ำวหลัง แปลว่ำ วัดทีม่ีเจดยี ์20 องค ์พระอุโบสถ

หลังใหญ่ซึง่ประดษิฐำนพระประธำน เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิยัทีม่ีพุทธลักษณะงดงำม บำนประตูทัง้
สำมเป็นของโบรำณ เขยีนลวดลำยรดน ้ำละเอียดสวยงำม เสำซุม้ประตูหนำ้ต่ำงประดับลวดลำยกระจกสี

เป็นลักษณะศลิปะสมัยใหม่ และที่ศำลำกำรเปรียญเรือนไมช้ัน้เดียวดำ้นหลังพระอุโบสถ ไดจ้ัดเป็น
พพิธิภัณฑแ์สดงโบรำณวัตถุที่ชำวบำ้นน ำมำถวำย นอกจำกนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชำวบำ้นไดขุ้ดพบ
พระพุทธรูปทองค ำบรสิทุธิห์นัก 100 บำทสองสลงึ มำมอบใหแ้ก่ทำงวัดซึง่พระพุทธรูปองคน์ี้ชือ่ว่ำ พระ

แสนแซท่องค ำ เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิยั ศลิปะสมัยลำ้นนำ รำวพุทธศตวรรษที ่21 ขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 
9 นิว้ครึง่ สงู 15 นิว้ เป็นพระพุทธรูปทองค ำองคแ์รกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นโบรำณวัตถแุห่งชำต ิ
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15.00 น. น ำทำ่นชมสถำนปฏบิัตธิรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก ส ำนักสสุำนไตรลักษณ์ สกักำระรูปปั้นหลวง

พ่อเกษมขนำดใหญ่ทีส่งัเกตเห็นไดจ้ำกถนน ภำยในบรเิวณมีมณฑปลักษณะเป็นอำคำรทรงไทยประยุกต ์
มีรูปปั้นหุ่นขีผ้ ึง้ของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจอิำจำรย ์ซึง่มีผูเ้คำรพนับถอืเป็นจ ำนวนมำก น่ังขัดสมำธิ
ขนำดเทำ่รูปจรงิ เพือ่ใหป้ระชำชนเคำรพสกักำระ  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(7) ทีร่ำ้นอำหำร  
ทีพ่ัก ณ บำ้นแมร่สีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

วันทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง         
โรงงำนเซรำมคิธนบด-ีวัดพระธำตลุ ำปำงหลวง-กรุงเทพฯ 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้(8) ทีห่อ้งอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึจำกเมอืงล ำปำงกันที่ โรงงำนเซรำมคิธนบด ี โรงงำนเซรำมคิแห่งแรกของ
จังหวัดล ำปำงทีผ่ลติชำมตรำไก่สง่ขำยไปทั่วประเทศสรำ้งรำยไดแ้ละชือ่เสยีงใหก้ับจังหวัดล ำปำงจนถงึ

ปัจจุบันนี้ โรงงำนธนบดสีกุล ก่อตัง้โดย นำยอี้(ซมิหยู) แซ่ฉนิ เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลติเซรำมคิส ำหรับ
ตลำดในประเทศดว้ยกรรมวธิกีำรผลติแบบดัง้เดมิตัง้แตก่ำรเตรยีมวัตถุดบิจนถงึกำรเผำดว้ยเตำมังกร(เตำ
ฟืนโบรำณ) มำจนถงึปัจจุบันนี้ 

10.00 น. น ำทำ่นเขำ้สู ่วัดพระธำตลุ ำปำงหลวง ซึง่ถอืว่ำเป็นพระธำตปุระจ ำปีเกดิปีฉล(ูวัว) วัดทีเ่ก่ำแก่และสวยงำม
แห่งหนึง่ของล ำปำง ใหท้่ำนสกักำระองคพ์ระธำตุ เพื่อควำมเป็นสริมิงคล และ ชมเงำพระธำตุหัวกลับ 
ภำยในวหิำร ซึง่เป็นควำมมหัศจรรยข์องกำรมำเยอืน 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวนั(9) ทีร่ำ้นอำหำร 
13.00 น. เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(10) ทีร่ำ้นอำหำร 
19.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทำ่นพักผ่อนบนรถตำมอธัยำศยั 
22.00 น. เดนิทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มกบัภำพควำมประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่รำคำ
ทำ่นละ (พัก
หอ้งละ 2 

ทำ่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 1 

ทำ่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทำ่นละ) 

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

27 กมุภำพันธ ์-01 มนีำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

05-08 มนีำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
12-15 มนีำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

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

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

03-06 เมษำยน 2563 (วันจักร)ี 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

11-14 เมษำยน 2563 (เทศกำลสงกรำนต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

12-15 เมษำยน 2563  (เทศกำลสงกรำนต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

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

30 เมษำยน -03 พฤษภำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

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

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

21-24 พฤษภำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
28-31 พฤษภำคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

หมำยเหต ุ  เดนิทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยำรักษำโรคประจ ำตวั,ชดุทีส่วมใสส่บำย,ชดุสภุำพส ำหรับกำรเขำ้ชมวัด,รองเทำ้ทีส่วมใสส่บำย 

2.กลอ้งถำ่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ำรอง, ทีช่ำรต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนำว, ผำ้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทำ่น อำท ิแปรงสฟัีน, ยำสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตำ่งๆ(ส ำหรับรำยกำรทวัรท์ีม่กีำรคำ้งคนื) 

 



TM : ล ำปำงปลำยทำงฝัน 4วัน 2คนื(รถ)                                                                                                                                  หนำ้ 4 จำก 5                                                                                            

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คำ่รถตูป้รับอำกำศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร  

2.คำ่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ (พักหอ้งละ 2 ทำ่น) 

3.คำ่อำหำร 10 มือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

4.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

5.คำ่พำหนะทอ้งถิน่(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

6.คำ่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิำรบนรถในระหวำ่งกำรเดนิทำง 

7.คำ่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

8.คำ่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำง 

   (คำ่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท  คำ่รักษำพยำบำลในกรณีทีเ่กดิ 

   จำกอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตำ่งหำก,คำ่รกัษำ  

   พยำบำล(ในกรณีทีเ่กดิจำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2.คำ่อำหำรมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรทวัร(์มือ้ทีท่ำนอสิระ),คำ่โทรศพัทแ์ละคำ่เครือ่งดืม่มนิบิำรใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คำ่ใชจ้่ำยทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจำกผูเ้ดนิทำงเอง 

4.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ส ำหรับชำวตำ่งชำตทิีต่อ้งช ำระเพิม่ อำท ิคำ่ธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำต ิ

5.คำ่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงำนขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้ำใจของทำ่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณำแจง้ชือ่-นำมสกลุ, ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทำ่น  

2.ช ำระมัดจ ำทวัร ์ทำ่นละ 2,000 บำท เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรจองจงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรส ำรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

กำรโอนเงนิเขำ้ทำงธนำคำรของบรษัิทฯ ดงัรำยละเอยีด 

3.ช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคำ่มัดจ ำคนืได ้ 

4.กรุณำสง่ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ใหท้ำงบรษัิทฯ ก่อนกำรเดนิทำง 15 วัน เพื่อใช ้

ส ำหรับกำรใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส ำหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และกำรท ำเอกสำรประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  ทำงบรษัิทฯจะคนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน  ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่มัดจ ำทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่ใชจ้่ำย เต็มจ ำนวนของรำคำทวัร ์

4.กำรไม่มำช ำระเงนิคำ่ทวัรต์ำมทีก่ ำหนด  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรือยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทำงไม่ถงึ

ตำมทีก่ ำหนดไว ้(รถตูป้รับอำกำศ ขัน้ต ำ่ 8 ทำ่น/รถบัสปรับอำกำศ ขัน้ต ำ่ 30 ทำ่น) 

2.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่ทวัร ์หำกมกีำรปรับรำคำค่ำน ้ำมันขึน้ ก่อนกำรเดนิทำง หรือมีกำรปรับ   

รำคำคำ่น ้ำมันและภำษีน ้ำมัน(กรณีเดนิทำงโดยเครื่องบนิ) 

3.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วหรอืบำงประกำร โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่และเวลำ ทัง้นี้โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็น   

ส ำคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สำมำรถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนำ้ทวัร์ 

4.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ,เหตุกำรณ์ภัยธรรมชำตแิละเหตุกำรณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯ 

5.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หำกเกดิกำรสญูหำยสิง่ของทีม่ีค่ำ อันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวผู ้  

เดนิทำง,เกดิกำรโจรกรรม,อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
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6.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำน   

ละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำหรอืช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมด กบัทำงบรษัิทฯแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมำยเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


