
       
วนัแรก         กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่– หมูบ่า้นแมก่ าปอง – ชะพลูนิ ฟู้ ด แอนด ์คาเฟ่ - วดัทา่ใหมอ่ ิ 

04.30 น. พรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสายขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 ช ัน้ 3  
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนินกแอรห์รอืไลออ้นแอร ์  เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่น
ขัน้ตอนการเช็คอนิ  

06.35 น. บนิสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่ 
 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ ง ** ตามสายการบนิก าหนด  สามารถ
ถอืข ึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น **) 
**หมายเหตุ : เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศ
ของทางสายการบนิ** 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ รถตูป้รับอากาศ รอรับคณะ   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง “หมูบ่า้นแมก่ าปอง” เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีซ่อ่นตัวอยูท่า่มกลางป่า
เขาเขยีวขจ ีเสน่หข์องหมูบ่า้นแมกํ่าปอง คอื การไดม้าสมัผัสอากาศบรสิทุธิค์วามเป็นธรรมชาติ
ของป่าไม ้ลําธาร รา้นกาแฟสไตลบ์า้นๆ และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้น  



หมายเหต ุ : เนือ่งจากหมูบ่า้นแมกํ่าปองเป็นหมูบ่า้นขนาดเล็ก ทางแคบ และลาดชนั ทําให ้
รถยนตไ์มส่ามารถขึน้ไปจอดรอรับนักทอ่งเทีย่วได ้ทางหมูบ่า้นจะมจีดุจอดรถสําหรับ
นักทอ่งเทีย่วดา้นลา่ง ดังนัน้ในการเทีย่วชมหมูบ่า้นแมกํ่าปอง นักทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิขึน้ไปบน
หมูบ่า้นแมกํ่าปอง และเดนิกลับมายังจดุจอดรถเทา่นัน้  
 “วดัคนัธาพฤกษา” (วดัแมก่ าปอง) วหิารทีทํ่าดว้ยไมส้กัทอง แกะสลักลวดลายวจิติรงดงาม
เป็นงานสถาปัตยกรรมทีส่ําคัญของชมุชน วดันีเ้ป็นศนูยร์วมจติใจของชาวบา้นแมกํ่าปองมากวา่ 
90 ปีแลว้ บรรยากาศทีส่วยงามรม่รืน่ เงยีบสงบ เหมาะ 

 สําหรับคนทีช่อบธรรมชาตแิละความสงบ   
 “น า้ตกแมก่ าปอง” สมัผัสความเย็นสบายของน้ําตกทีอ่ยูท่า่มกลางธรรมชาตขิองแมกํ่าปอง  จา

ชมววิสวยๆ ณ  “รา้นระเบยีงววิ”  รา้นกาแฟชือ่ดังของแมกํ่าปอง เพราะรา้นนีม้จีดุชมววิทีเ่ห็น
หมูบ่า้นจาก
ดา้นบนสวย
ทีส่ดุเหมาะมา
ถา่ยรปูกับววิ
สวยๆของ
ธรรมชาต ิ

 แวะถา่ยรปูกับ
แลนดม์ารค์  

 
 
 อกีจดุของแมกํ่าปอง น่ันก็คอื “รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลงุปุ๊ ด & ป้าเป็ง” รา้นตัง้อยูใ่จกลาง

หมูบ่า้นแมกํ่าปอง ทีใ่ครผา่นไปมาตอ้งแวะมาถา่ยภาพ  ดว้ยตัวรา้นเป็นบา้นไมเ้กา่แกท่ีค่อ่นขา้ง
เป็นเอกลักษณ์ ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมมายนืถา่ยรปู บรเิวณ
หนา้รา้น  หากผา่นมายังถนนเขา้สูห่มูบ่า้นแมกํ่าปอง เห็นคน
ยนืออถา่ยรปูกันเยอะๆ น่ันเดาไดเ้ลยวา่ถงึรา้นนีแ้ลว้ 

บา่ย    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ชะพลูนิ ฟู้ ด แอนด ์คาเฟ่ คาเฟ่
  น่ังชลิ บรรยากาศทุง่นา มนีอ้งชา้งใหป้้อนอาหาร  ถา่ยรปูกับ
  บนัไดสวรรค ์สงูทีส่ดุในเชยีงใหม ่เคยีงคูก่ับกอ้นเมฆและ
  เสน้ขอบฟ้า สะพานไมไ้ผข่า้มทุง่นาสเีขยีว  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่วดัทา่ใหมอ่ ิ  มกีารจัดสวนเป็น 4 โซน เชือ่มโยงกันมทัีง้ 

แบบพทุธะ แบบทุง่นาสะพานไมไ้ผห่รอืขวัแตะเป็นสะพานบญุ สวนแบบตุก๊ตาดนิป้ัน และสวน
แบบรว่มสมัย กึง่ยโุรปฮอลแลนด ์ญีปุ่่ น และไทย ไวด้ว้ยกัน สะพานบญุ เพือ่ใหผู้ท้ีม่าทําบญุได ้
มรีอยยิม้ เมือ่เดนิขึน้สะพานลอยฟ้า “ฮักนาทา่ใหมอ่ิ” ซึง่เป็น สว่นสะพานไมไ้ผ ่ทอดผา่นกลาง
นา เพือ่ใหค้นทีผ่า่นไปมา แวะเขา้มาชมความสวยงามของตน้ขา้วทีกํ่าลังตัง้ทอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **มคีาราโอเกะใหบ้รกิาร** 
 พกัที ่โรงแรมเอเชยีโฮเต็ลกรุป๊  
 

วนัทีส่อง   วดัพระธาตดุอยสเุทพ - ชมซากรุะเมอืงไทย ทีอ่ทุยานขนุชา่งเคีย่น -  วดัอโุมงค ์ 
  - คาเฟ่บา้นขา้งวดั - ถา่ยรปูกบัประตทูา่แพ  - อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  จากนําทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตดุอยสเุทพ เป็นวดัทีม่ี
ความสําคัญมากทีส่ดุของจังหวดัเชยีงใหม ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตั ้
ง
อยูบ่นดอยสเุทพ ใกลก้ับตัวเมอืงเชยีงใหม ่นักทอ่งเทีย่วทีม่าเชยีงใหมม่ักจะมาเทีย่วชม และไหว ้
พระเพือ่เป็นสริมิงคล ภายในวดัมเีจดยีท์รงเชยีงแสนฐานสงูยอ่มมุระฆงัทรงแปดเหลีย่มปิดดว้ย
ทองจังโก 2 ชัน้ อายมุากกวา่ 500 ปี ทางขึน้ไปยังวดัตอ้งเดนิผา่นบันไดนาคกวา่ 300 ขัน้ หรอื
จะขึน้ไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได ้เมือ่ถงึวดัแลว้จะตอ้งถอดรองเทา้ไวจ้ากนัน้ถงึเขา้ไปยังตัววดัดา้น
ในได ้ดา้นในของวดัมเีจดยีต์ัง้อยูต่รงกลางเดนิไดโ้ดยรอบ นักทอ่งเทีย่วมักจะไหวพ้ระและ
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้ นําทา่นชม ซากรุะเมอืงไทย หรอื ดอก
นางพญาเสอืโครง่ ที ่ขนุชา่งเคีย่น ทีน่ีเ่ป็นแหลง่
ปลกูตน้นางพญาเสอืโครง่ทีเ่ยอะมากอกีแหง่หนึง่
ของเมอืงไทย และยังเป็นยอดดอยทีอ่ยูท่า่มกลาง
ธรรมชาตอิันสวยงาม ยอดดอยทีค่วามสงูประมาณ 
1,200-1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเล  
เป็นสถานทีว่จัิยและปลกูกาแฟอาราบกิา้ ไมผ้ลเมอืง
หนาว พชืผักเมอืงหนาว และพชือืน่ ๆ แตไ่ดม้กีาร
นําตน้นางพญาเสอืโครง่มาปลกูทํารัว้ พอถงึฤดกูาล
ทีด่อกนางพญาเสอืโครง่บานจงึทําใหท้ีน่ีก่ลายเป็น
ยอดดอยทีส่วยงาม ขนุชา่งเคีย่นสามารถไปเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี โดยหากนักทอ่งเทีย่วขึน้ไป
ในชว่งทีด่อกนางพญาเสอืโครง่ยังไมบ่าน ก็จะไดช้ืน่ชมกับไรก่าแฟ ลิม้รสกาแฟอาราบกิา้ทีม่ี
รสชาตหิอมอรอ่ย น่ังชลิเพลนิ ๆ ทีร่า้นกาแฟเล็ก ๆ ชมความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตป่ิาเขา
ทา่มกลางอากาศทีเ่ย็นสบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมายเหต ุ: กรณีหมดเทศกาลดอกซากรุะ  ขอสงวนสทิธิ ์นําทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นมง้และสวน
ดอกไมท้ีด่อยปยุแทน  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร หลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอโุมงค ์ซึง่เป็น
โบราณสถานเกา่แกท่ีม่คีวามสําคัญ และอยูคู่เ่มอืงเชยีงใหมม่ากวา่ 700 ปี สรา้งขึน้ในสมัย
พญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ตอ่มาพญากอืนา ทรงสรา้งอโุมงคข์ ึน้ทีน่ีเ่พือ่ใหพ้ระมหาเถระ
จันทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสนากรรมฐานคะ่ กําแพงภายในจงึเป็นหลายชอ่งทางเดนิทะลกุันได ้รวมถงึยัง
มภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่คีวามเกา่แกอ่ยูภ่ายในอโุมงค ์ทีด่า้นบนของอโุมงคนั์น้จะเป็นที่
ประดษิฐานของ เจดยี ์700 ปีศลิปกรรมลา้นนา ซึง่สนันษิฐานวา่สรา้งประมาณตน้พทุธศตวรรษที ่
20 คะ่ บรเิวณโดยรอบมคีวามสวยงามดว้ย
ตน้ไมน้านาพันธุ ์บรรยากาศสดชืน่ รม่รืน่สดุๆ 
คะ่ โดยเฉพาะชว่งหนา้ฝนทีม่อสสเีขยีวชอุม่จะ
ขึน้ปกคลมุบรเิวณรอบๆ ตัววดั เจดยี ์และ
ดา้นหนา้ของอโุมงค ์ทําใหท้ีน่ีส่วยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ บา้นขา้งวดั เป็น Community mall สไตลพ์ืน้เมอืง ตัง้อยูใ่นซอยวดัอโุมงค ์
ดา้นในจะประกอบดว้ยรา้นคาเฟ่เก๋ๆ หลายรา้น มรีา้นสําหรับทํา Workshop มมุถา่ยรปูก็มเียอะ
มากๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นไปถา่ยรปูชคิๆ กับ “ประตทูา่แพ” หรอืชือ่เดมิวา่ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูาง
ทศิตะวนัออกของเมอืงชัน้ใน เดมิทปีระตทูา่แพเป็นประต ู2 ชัน้ วางตําแหน่งเยือ้งกันดังปรากฏ
ในแผนทีเ่มอืงนครเชยีงใหม ่ปีพ.ศ.2436 ปัจจบุันเทศบาลนครเมอืงเชยีงใหม ่และกรมศลิปากร
ไดร้ว่มกันสรา้งขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2528 ดา้นหนา้จะมลีานกวา้งสําหรับการออกมาจัดกจิกรรม 
หรอืเป็นแหลง่รวมตัวของผูค้น ทําใหป้ระตทูา่แพนักทอ่งเทีย่วนยิมแวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ
ดว้ยศลิปะความงดงามของกําแพงเมอืง จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิ มขีองทอ้งถิน่
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั พกัที ่โรงแรมเอเชยีโฮเต็ลกรุป๊  

 

วนัทีส่าม   วดัตน้แกวน๋ - วดัพระธาตดุอยค า - ชมคาเฟ่ - กรงุเทพฯ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  จากนัน้นําทา่นไป แวะซือ้ของฝาก “รา้นวนสันนัท”์ ให ้
  ทา่นเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิแคปหม ูน้ําพรกิออ่ง แหนมหม ู ขนมไทย ผลไมอ้บแหง้ตา่งๆ ชา 
  และ เมล็ดกาแฟ ฯลฯ  
  จากนําทา่นเดนิทางสู ่วดัตน้แกวน๋ วดัเกา่แกท่ีม่ลีักษณะงดงาม บรรยากาศภายใน วดัรม่รืน่
  แวดลอ้มไปดว้ยตน้ตาลดขูลังแบบโบราณ  
  บรรยากาศวดัโบราณกับมตีน้ตาลใหญ่ๆ  
  แวดลอ้ม ทําใหว้ดัตน้เกวน๋มสีเน่หแ์บบลา้นนา 
  โบราณแท ้ๆ  สถาปัตยกรรมในวดัตน้เกวน๋ เลา่ 
  ลอืกันวา่เป็นสดุยอดของสถาปัตยกรรมลา้นนา
  ทีง่ดงามสมบรูณ์ทีส่ดุ การันตคีวามงามวจิติร 
  ของสถาปัยกรรม วดันีไ้ดจ้ากการทีส่มาคม 
  สถาปนกิสยามประกาศให ้เป็นอาคารอนุรักษ์ 
  ดเีดน่เมือ่ปี พ.ศ. 2532   
  วดั นีอ้าจเคยผา่นตาของทกุคนหลายครัง้ 
  หลายหนกันมาแลว้ในละครดังแนวพเีรยีด 
  ไมว่า่จะเป็น รอยไหม เพลงิพระนาง รากนครา กลิน่กาสะลอง ทา่นสามารถเชา่ชดุกลิน่ 
  กาสะลองถา่ยรปูทีว่ดันีไ้ดเ้ลย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า วดัดอย
ค า ตัง้อยูบ่นยอดเขาเล็กๆ บรเิวณ ดอยค า สงูกวา่
ระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร  เป็นวดัเกา่แกส่ําคัญทีม่ี
ความเป็นมายาวนานกวา่ 1300 ตัง้แตส่มัยหรภิญุชยั ซึง่
เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์จดยี ์พระธาตดุอยค า ทีบ่รรจุ
พระบรมสารรีกิธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ถอืเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงเชยีงใหมอ่กีแหง่หนึง่ทีม่ ี
นักทอ่งเทีย่วและพทุธศาสนกิชนเขา้ไปกราบไหวข้อพร
อยา่งไมข่าดสาย 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่ชม คาเฟ่ แอนด ์เรสเทอรองท ์ ทีม่จีดุเดน่ของรา้น คอื 
การจัดแตง่สวนและน้ําตกสวย ในบรรยากาศเขยีวขจดีว้ยตน้
มอสเฟรนิทีต่กแตง่บนหนิและตลอดทางเดนิ มลํีาธารและ
น้ําตกๆ และฝงูปลาหลากสสีนัแหวกวา่ยไปมา แถมมไีอน้ํา
พน่ฟุ้งกระจายตลอดท่ัวบรเิวณ ใหบ้รรยากาศชวนฝัน คลา้ย
เดนิเลน่อยูใ่นป่าหมิพานต ์
 



ไดเ้วลาสมควรแกก่ารเดนิทางไป สนามบนิเชยีงใหม ่ 
เพือ่ทําการเช็คอนิตั๋วเครือ่งบนิ 

15.40 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไลออ้นหรอืนกแอร ์
16.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ.  
   

   
อตัราคา่บรกิาร  

       อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่    
12 ปี พกัเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน กมุภาพนัธ ์- เมษายน 2566  เร ิม่ตน้ 7,999.- เร ิม่ตน้ 7,999.- 1,000.- 
 
 

หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี

ตัวแทนบรษัิท (มคัคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะสถานที)่ เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดย

ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ. 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิของสายการบนิ   
** เนือ่งจากราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรตน้ทนุต า่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการออกต ัว๋
ทนัทหีลงัจากลกูคา้จา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิมาแลว้ กอ่นวนัเดนิทาง หากผูเ้ดนิทางมเีหตสุดุวสิยัไมส่ามารถ
เดนิทางได ้ต ัว๋เครือ่งบนิจะไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางแทนไดท้กุกรณี ** ยกเวน้ผูเ้ดนิทางแทน
ตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิใหมเ่ทา่น ัน้ **  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ตามทีร่ะบ ุกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม *เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ 
 คา่รถ นําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ     

 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่น้ําหนักโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม *หากลกูคา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักสามารถแจง้เจา้หนา้ทีไ่ด*้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวตา่งชาต ิช าระคา่ทวัรเ์พิม่ 1,000 บาท 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวรผ์ูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่สําเนาบัตรประชาชน หากไม่
ชําระตามทีบ่รษัิทกําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยูโ่ดยอัตโนมัต ิและตอ้งชําระคา่
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากทา่นไมช่ําระเงนิหรอืไมช่ําระเงนิตามกําหนดใหถ้อืวา่ทา่น
สละสทิธใินการเดนิทางนัน้ ๆ เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 6 ทา่น ราคาและ 

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่



นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่ 
 จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ จะไมม่กีารคนื 

เงนิใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,  
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี ่
เกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

9. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ แตม่ ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

10. กรณุาอา่น ทําความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทาง 
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

 
 


