ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ 4 วัน 2 คืน

กำหนดกำรเดินทำง: กันยำยน 63 – มกรำคม 64
(กำรันตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)
วันแรก

กรุงเทพฯ – จังหวัดแพร่

ช

20.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

20.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ โดยรถตู ้ VIP (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7ชั่วโมง 30 นาที)

วันทีส่ อง

สถำนีรถไฟบ้ำนปิ น - ร้ำนกำแฟแห่ระเบิด - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้ำโบรำณ
วัดพระธำตุศรีดอนคำ - น้ ำพุรอ้ นแม่จอก - พระธำตุดอยก๊อ - เข้ำโรงแรมทีพ่ กั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) Set Box
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สถำนีรถไฟบ้ำนปิ น” มีความสวยงามและน่าสนใจ สถานีรถไฟแห่ง
นี้สร้ างด้ วยสไตล์การออกแบบ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้ าส์แบบบาวาเรียน” โดยใช้ วัสดุจากไม้ เป็ น
หลักมีการออกแบบผสมผสานให้ เข้ ากับ เรือนปั้ นหยาแบบไทยซึ่งเป็ นที่นิยมอยู่ใ นยุคนั้นได้
อย่างลงตัว สถานีรถไฟบ้ านปิ่ นเป็ นอาคารสองชั้น หลังคาจั่วและปั้ นหยา ตัวอาคารทาด้ วยสี
เหลือง ตัดกับโครงสร้ างสีนา้ ตาลเข้ ม หน้ าต่างโค้ งมีลายฉลุสวยงาม ประตูหน้ าต่างเป็ นบานลูก
ฟักไม้ เหนือบานประตูหน้ าต่างและหน้ าช่องจาหน่ายตัว๋ ประดับด้ วยไม้ ฉลุลายพรรณพฤกษามี
ความงดงามอ่อนช้ อยประณีตละเอียดอ่อน ถึงแม้ จะผ่านมามากกว่าร้ อยปี แล้ วแต่อาคารก็คงยัง
ดูสวยงามทรงคุณค่า “สถานีรถไฟบ้านปิ น” จึงเป็ นอี กหนึ ่งแลนด์มาร์คทีน่ ักท่องเทีย่ วอยากมา
เช็คอิ น จากนั้นนาท่านเดินทางไป “ร้ำนกำแฟแห่ ระเบิด ” เมื่อมาแพร่ กต็ ้ องมาแวะมาเยือน
ร้ านแห่งนี้ ครบทั้งเรื่องกาแฟและเครื่องดื่ม พร้ อมชมงานศิล ปะ และฟั งประวัติศาสตร์ เมือง
แพร่ท่นี ่าสนใจ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ “ร้านซันฟลาวเวอร์” ร้านขนมจีนน้าย้อย ต้นตาหรับแท้ (2)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์โกมลผ้ำโบรำณ” พิพิธภัณฑ์โกมลผ้ าโบราณนี้ ได้ จัด
รวบรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ ผ้ า ซิ่ น โบราณศิ ล ปะของเมื อ งลองไว้ อ ย่ า งครบครั น
โดยภายในจะมีการจัดแสดงผ้ าซิ่นโบราณลวดลายต่างๆที่ถูกถักทอขึ้นมาอย่างวิจิตรตระการตา
และได้ รับ รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศในด้ านความสวยงามเป็ นศิลปะทีไม่สามารถหาชมได้
จากที่อื่น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ และภาพวาดในสมัยโบราณให้ รับชมและศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดศรีดอนคำ” หรือที่ชาวบ้ านเรียกกันว่า “วัดห้ วย
อ้ อ” เป็ นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า สร้ างขึ้น

เมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 พระธาตุแห่ งนี้ได้ รับ การบูรณะหลายครั้ง ปั จ จุ บันมีฐ านเป็ นปูน
ส่วนบนประดับด้ วยแผ่นโลหะสีทอง หากมีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองแพร่ แวะผ่านไปเที่ยว
อาเภอลอง เข้ าไปกราบนมัสการพระเจ้ าพร้ าโต้ ชมศิลปะฝี มือของบรรพบุรุษชาวพุทธล้ านนา
และนมัสการขอพรกับ พระธาตุศรีดอนคาเป็ นสิริมงคลแก่ตัวเอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
“บ่อน้ ำพุรอ้ นแม่จอก หรือ บ่อน้ ำร้อนแม่จอก” เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่
ตั้งอยู่ ในเขตอุทยานแห่ งชาติเวียงโกศัย เป็ นบ่ อที่มีน้าผุดขึ้นมาจากพื้นดินตามธรรมชาติ มี
อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส และมีบริการลวกไข่ออนเซ็น ในบ่อน้าพุร้อน แช่ เท้ าจาก
น้าแร่ธรรมชาติ นวดแผนไทย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พระธำตุดอยก๊อ” เป็ นพระธาตุท่ี
ตั้งอยู่บนดอยสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ายมฝั่งตรงข้ ามอาเภอวังชิ้น นอกจากได้ สักการะพระธาตุดอย
ก๊อแล้ ว ที่น่ียังเป็ นจุดชมทัศนียภาพของตัวอาเภอวังชิ้นที่ดีท่สี ุด และในฤดูหนาวถือเป็ นจุ ดชม
ทะเลหมอกซึ่งสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในพื้นที่อาเภอวังชิ้น
เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันทีส่ ำม

วัดพระธำตุช่อแฮ่ - วัดพระธำตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm
สะพำนไม้ไผ่บำ้ นปงท่ำข้ำม - คุม้ เจ้ำหลวงเมืองแพร่ - กำดกองเก่ำ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (4)

นาท่านเดินทางสู่ “วัดพระธำตุช่อแฮ่ ” เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และ
เป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิดของผู้ท่เี กิดปี ขาล นักท่องเที่ยวถ้ ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้ วจะต้ อง
มานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็ นศิริมงคลกับตนเอง จนมี คากล่าวว่าถ้ามาเทีย่ วจังหวัดแพร่
แต่ ไม่ ได้มานมัสการ พระธาตุช่อแฮเหมื อนไม่ ได้มาจังหวัดแพร่ จากนั้นนาท่านไปสักการะ
“วัดพระธำตุดอยเล็ง” วัดศักดิ์สทิ ธิ์เก่าแก่ พระธาตุท่ีต้งั อยู่สูงที่สุดในจังหวัดแพร่ เจดีย์สีขาว

บริ สุท ธิ์อ ายุ หลายร้ อ ยปี ที่ต้ัง ตระหง่ า นโดดเด่ น อยู่ก ลางวัด เป็ นพระธาตุข นาดเล็ก กว้ า ง
ประมาณ 5 เมตร สูง 11 เมตร พาท่านสักการะองค์พระธาตุดอยเล็งเพื่อความเป็ นสิริมงคล
จากนั้นนาท่านไปชมอุโบสถ ท่ านจะได้ ชมความงดงามของ “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ” และ
ภาพวาดของ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในครั้งที่ยังออกผนวช
นาท่านเดินทางไป “Bike Berry 10 Organic Farm” บรรยากาศในร้ านร่ มรื่นเย็นสบาย
มีต้นไม้ ดอกไม้ และโซนนา้ ตกให้ ท่านเลือกถ่ายรูปมากมาย อีกทั้งร้ านนี้เหมาะสาหรับคนที่รัก
สุขภาพ เพราะมีบริการเมนูอาหารและเครื่องดืม่ เพื่อสุขภาพให้ ท่านได้ เลือกทาน

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ Bike Berry 10 Organic Farm
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “สะพำนไม้ไผ่บำ้ นปงท่ำข้ำม ” เป็ นสะพานไม้ ไผ่ หรือสะพานไม้
โบราณ ความยาวกว่า 500 เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจีในพื้นที่บ้านปงท่าข้ าม ท่านจะได้ เห็น
บรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบสะพานไม้ ไผ่แห่งนี้ มีความสวยงามตามธรรมชาติของท้ องทุ่ง
นากลมกลืนไปกับรวงข้ าวสีทองสวยงามมากๆ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ “คุม้ เจ้ำหลวงเมืองแพร่ ” สถานที่เก่าแก่โบราณนับร้ อยปี ที่อยู่คู่เมืองแพร่มา
ยาวนาน ด้ วยความโดดเด่ นของสถาปั ตยกรรมไทยผสมยุโรป โดยเจ้ าหลวงพิริยะเทพวงศ์
เจ้ าเมืองแพร่องค์สดุ ท้ าย สร้ างโดยช่างฝี มือชาวจีนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น เป็ นอาคาร 2 ชั้น
มีความสง่างามประดับด้ วยไม้ แกะฉลุ สลักลวดลายอย่างประณีตงดงาม จากนั้นนาท่านไปเดิน
เล่ นซื้อของ “กำดกองเก่ ำ” เป็ นถนนคนเดิน ของเมืองแพร่ ซึ่งเป็ นเอกลัก ษณ์เฉพาะของ
จังหวัดแพร่ท่ี เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือ พ่อค้ าแม่ค้าต่างใส่เสื้อม่อฮ่ อมพื้นเมืองของเมืองแพร่
โดยตลาดแห่งนี้มีสนิ ค้ าจาหน่ายมากมาย อาทิ อาหาร เสื้อผ้ าพื้นเมือง หัตถกรรมต่างๆ อีกทั้ง
มีการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้ าน โดยการแสดงนั้นจะใช้ เครื่องดนตรีท่ีเป็ นเอกลักษณ์ข อง
ภาคเหนือ เช่น สะล้ อและร้ องเพลงด้ วยการใช้ คาเมืองสาเนียงแพร่ท่แี สนไพเราะ ท่านจะได้
สัมผัสกับวิถคี วามเป็ นอยู่ วัฒนธรรม และความน่ารักของคนเมืองแพร่

เย็น

อิสระอำหำรเย็น ณ ตลำดกำดกองเก่ำ
นาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันทีส่ ี่

บ้ำนทุ่งโฮ้ง - วัดจอมสวรรค์ - วนอุทยำนแพะเมืองผี - ร้ำนกำแฟ “แฟร์ฟิน”
วัดนำคูหำ (บ้ำนนำคูหำ) – เดินทำงกลับกรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (5)
น าท่ า นเดิน ทางไป “บ้ำ นทุ่ ง โฮ้ง ” จ าหน่ า ย
สิ น ค้ า พื้ นเมื อ งม่ อ ฮ่ อ ม ผ้ า ย้ อมพื้ นเมื อ งสี
กรมท่ า ที่แ สดงถึง ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ข อง
ชาวเมื องแพร่ อีกทั้งที่น่ี ยัง เป็ นแหล่ งผลิต ที่
ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองแพร่ อิสระให้
ท่ า นเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ม่ อ ฮ่ อ มตาม
อัธ ยาศัย จากนั้น นาท่ านเดินทางสู่ “วัดจอม
สวรรค์” เป็ นวัดเก่าแก่ส ร้ างด้ วยศิลปะพุกาม
(พม่ า) มีศิล ปวัตถุและโบราณวัตถุท่ีสวยงาม
และทรงคุณ ค่ า ตัว อาคารสร้ างด้ วยไม้ สัก ทั้ง
หลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็ นชั้นรวม
9 ชั้ น ฝาผนั ง แบ่ ง เป็ นตอนๆ คล้ า ยข้ อ อ้ อ ย
ภายในแสดงให้ เห็นฝี มือการตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง เสาและเพดานประดับกระจกสีงดงาม
พาท่านสักการะขอพรเพื่อความเป็ นศิริมงคล
ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง วั ด แ ล ะ ช ม ศิ ล ป ะ
โบราณวัต ถุ จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “วน

อุทยำนแพะเมืองผี ” เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.แพร่ มีพ้ ืนที่ประมาณ 500 ไร่
ลักษณะวนอุทยานมีสภาพเป็ นป่ าบนที่ราบลอนคลื่นสภาพสูง- ต่า ไม่สม่ าเสมอ มีลักษณะเป็ น
เนิน เตี้ย ๆ สูงจากระดับ น้าทะเลปานกลางประมาณ 180-210 เมตร ท าให้ เกิด สภาพภูมิ
ประเทศซึ่งเป็ นดินและหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น ดอก
เห็ด และหน้ าผา ดูแล้ วแปลกตา อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้ นน าท่า นไปเติมความสดชื่น “ร้ำนกำแฟ แฟร์ฟิน” ร้ า นกาแฟท่ ามกลางธรรมชาติ
บรรยากาศชวนฟิ นสมชื่อ ภายในร้ านตกแต่งด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับ ทาให้ บรรยากาศดูสดชื่น
พร้ อมทั้งมีบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่อร่อยๆไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไฮไลท์!! ถ้ ามาในช่วง
หน้ าฝน ท่านจะได้ ชมความงดงามของวิวทุ่งนาเขียวขจีเต็มทุ่ง งดงามมากๆ

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนกำแฟ แฟร์ฟิน
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดนำคูหำ” เป็ นวัดเล็กๆ กลางหุบเขาที่เงียบสงบ ภายในวิหารมี
พระประธานพุทธศิลป์ แบบพื้นบ้ านท้ องถิ่นที่ดูเรียบง่าย แต่กลับงดงามด้ วยเอกลักษณ์แบบ
ล้ านนา ไฮไลท์!! ของวัดแห่งนี้คอื “พระเจ้ าตนหลวง พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่กลางทุ่งนา”
เป็ นองค์เดียวในเมืองไทยที่จ ะถือลูกสมอ และใครที่จะมาขอพรก็ต้องขอด้ วยลูกสมอเท่านั้น
โดยลูกสมอนี้จะมีข้ นึ อยู่ท่วั ไปในหมู่บ้าน โดยสามารถขอพรในเรื่องของสุขภาพให้ แข็งแรงและ
ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ ให้ ท่านสักการะขอพรก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที)

1 4. 3 0 น .
ออก

เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก หรือ จังหวัดใกล้ เคียง เพื่อแวะรับประทานอาหารเย็น
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
17.30 น. แวะรับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร จ.พิษณุโลก (6)
19.00 น. จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู ้ VIP (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัวโมง)
่
00.00 น. นำทุกท่ำนเดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ...
** เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ งกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตรำค่ำบริกำร : กันยำยน 63 – กุมภำพันธ์ 64
ผูใ้ หญ่

ก.ย. – ธ.ค. 63

ห้องละ 2-3
ท่ำน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

วันที่ 18 - 21 กันยำยน 63
วันที่ 25 - 28 กันยำยน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลำคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กำยน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิ กำยน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กำยน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิ กำยน
วันที่ 04 – 07 ธันวำคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวำคม 63

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900

กำหนดกำรเดินทำง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900

พักเดี่ยว
เพิม่

1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

วันที่ 18 - 21 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกรำคม 64
วันที่ 08 - 11 มกรำคม 64
วันที่ 15 – 18 มกรำคม 64
วันที่ 22 - 25 มกรำคม 64
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64

6,900
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,900
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,900
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900

อัตรำนี้ รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท

1,800
2,500
3,000
3,000
2,500
1,800
1,800
1,800
1,800

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้ ง
ให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับอากาศ
, รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจา
ตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลือ่ นกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดินทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง
ได้

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมำยเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่าน ตกทริปท่องเทีย่ ว
ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้ า
งาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่ าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั บริษัทฯ เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัท
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

