
 

 

 

 

 

 

 

Big Destination by Leelawadee Holiday สนบัสนุนการท่องเท่ียวไทยแบบ New Normal   

ร่วมกบัโครงการ "เราเท่ียวดว้ยกนั" 

เพิม่ประสบการณก์ารเท่ียวใหส้ดชื่นมากยิง่ข้ึน กบัพื้ นท่ีสีเขียว และธรรมชาติ 

ส าหรบัคนรกัการถ่ายภาพตอ้งหา้มพลาด พรอ้มเก็บเกีย่วกิจกรรมสนุกๆ ในเมืองเชียงใหม่  

พรอ้มรบัประทานอาหารเหนือรสชาติเยีย่มกบัรา้นอาหารชื่อดงัมากมาย  

ประสบการณก์ารเดินทางอย่างเหนือระดบัท่ีเรามีไวเ้พือ่คุณ 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   1-3,14-16 สิงหาคม / 11-13,25-27 กนัยายน /  2-4,23-25 ตุลาคม 2563 

วนัแรกของการเดินทาง   สนามบินเชียงใหม่ - อ.แม่ริม – สวนทูนอิน – ม่อนแจ่ม – สวนพฤษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์– 

เชียงใหม ่

09.15 น.  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านและครอบครัว ณ ประตูทางออก สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  

09.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.แม่ริม ระหว่างทางให้ทุกท่านได้เติมพลัง ณ CAFÉ DE OASIS ร้านแห่งนี้ ตกแต่งสวนด้วยสไตล์

โอเอซิส ที่มีความชุ่มชื้นผสมผสานกับสไตล์บาหลี มิกแอนแมทได้อย่างลงตัว เหมาะแก่การนั้งจิบชา กาแฟเป็นอย่างยิ่ง 

มีโซนให้เลือกนั่งข้างสวนหรือในห้องแอร์ตามความชอบ เพลินไปกบัเสยีงนกร้อง และ เสยีงดนตรีบรรเลงตามสาย 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CafeDeOasisCM/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/CafeDeOasisCM/?__tn__=kC*F


จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ดอยม่อนแจ่ม ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย พร้อมชมวิว 2 ข้างทาง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ สวนทูนอิน Tune-in Garden ร้านอาหารเชียงใหม่ไม่ธรรมดา เพราะที่นี่ตั้งอยู่ในส่วน

ของบ้านคุณรงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ เปรียบว่าเหมือนบ้านที่แวะมาเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่มากกว่า ก่อนเริ่มกนิม้ือ

หลักทางร้านจะเสิร์ฟ Welcome Drink เป็นน า้บ๊วย เปรี้ ยว ชื่นใจ ตามด้วยม้ือหลักหลากเมนูทั้ง ม้าฮ่อ, ย าผักกูดกุ้งสด, 

หม่ีกะทอุิบล, ซี่โครงหมูกะหล ่าปลี, แกงส้มเปลือกแตงโม, แตงโมหน้าปลาแห้ง และตบท้ายด้วยของหวานอย่าง      ข้าว

เหนียวเปียกข้าวโพด ที่ตัวข้าวเหนียวปลูกเอง  

  

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม จุดชมวิว ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ จะเตม็ไปด้วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวยๆ รวมถึงยังมีแคร่ไม้ไผ่ เป็นซุ้มที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา 

ให้ได้ซื้ออาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดนี้ ได้อกีด้วย จากนั้นน าท่านน าท่านถ่ายรูปคู่กบั ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ที่จะ

บานสะพรั่งสีม่วงสวยงามเตม็ภูเขา และปกคลุมไปด้วยสายหมอก เป็นที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมา โพสต์ท่า ถ่ายรูป

สวยๆ กับดอกเวอร์บีน่านั่นเอง ปกติแล้วทุ่งดอกเวอร์บีน่าจะบานสวยในช่วงหน้าฝนประมาณ 3 เดือน และแต่ละปีจะมี

เวลาของดอกไม้บานไม่เท่ากนั เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวทุ่งดอกไม้สวยๆ แห่งนี้กต้็องเชค็กนัให้ดีก่อน 

   

จากนั้นให้ท่านได้เที่ยวชมสวนดอกไม้ในเรือนกระจก ณ สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกิต์ิ และห้ามพลาดกบั

การเดินเที่ยวชมธรรมชาติกลางขนุเขาบนสะพานลอยฟ้ากว่า 400 เมตรสามารถมองเหน็ววิได้อย่างสวยงาม  

 

 

  

 

 

 

 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

 

 



ค า่  น าท่านและครอบครวัรบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารค าดารา ทานอาหารรสชาติพ้ืนเมอืงใน 

   เรือนอาหารสุดหรู ริมแม่น ้าปิง   

  (ส าหรบัผูที้่เขา้ร่วมโครงการ เราเที่ยวดว้ยกนั อิสระอาหารเพือ่ใหท่้านไดใ้ชส้ทิธ์ิไดอ้ย่างคุม้ค่า) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั U NIMMAN CHIANGMAI หรือระดบัเทียบเท่า 

   

 

วนัที่สองของการเดินทาง   วดัพระสิงห ์– ประตูท่าแพร – วดัอินทราวาส - อ.หางดง - ปิกนกิในสวน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระสิงห ์วัดที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดองค์

หนึ่งของชาวล้านนากค็ือ ‘วัดพระสิงห์’ เม่ือผ่านประตูวัดเข้าไปกค็ือวิหารหลวง ซึ่งอาคารหลังปัจจุบันนี้ เป็นผลงานใน

สมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัยเม่ือ พ.ศ. 2467 แทนที่อาคารทรงจัตุรมุขหลังเดิม อาคารหลังนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งอาคารที่แสดง

การผสมผสานระหว่างศิลปะรัตนโกสนิทร์และศิลปะล้านนา  ภายในวิหารลายค า แถวเสาที่บังคับสายตาให้มองตรงไปยัง

พระพุทธสหิิงค์ พระพุทธรูปที่ส าคัญที่สดุประดิษฐานอยู่โดยมีลายค า หรือลวดลายสทีองบนพื้นสแีดงซึ่งได้รับการยกย่อง

ว่างดงามที่สดุในล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านถ่ายรปู CHIC CHIC กบั แลนด์มาร์คอกีหนึ่งแห่งของเชียงใหม่ ทีใ่ครกต้็องแวะไปถ่ายรปู แล้วอพัรัวๆ ใน

โซเชียลว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วจริงๆ กค็ือที่ ประตูท่าแพ บริเวณประตูท่าแพจะเหน็แนวก าแพงเมืองเก่าซึ่งสร้างด้วยอฐิ มี

ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ ์ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายถ่ายรูป แถมยังมีนกพิราบอยู่แถวๆ นั้น ท าให้

การไปถ่ายรูปสวยๆ ที่ประตูท่าแพนั้นไม่ผิดหวงัเลยจรงิๆ 

   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ขา้วซอยล าดวนฟ้าฮ่าม ร้านข้าวซอยทีมี่ชื่อเสยีงมาอย่างยาวนานอกีร้านหนึ่ง ของเชียงใหม่ 

บริการท่านด้วยข้าวซอยไก่ (สามารถเลือกเป็นเนื้อววัได้) หมูสเตะ๊ และ เซตน า้พริกหนุ่ม 

 (ส าหรบัผูที้่เขา้ร่วมโครงการ เราเที่ยวดว้ยกนั อิสระอาหารเพือ่ใหท่้านไดใ้ชส้ทิธ์ิไดอ้ย่างคุม้ค่า) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัตน้เกว๋น หรือ วดัอินทราวาส เป็นวัดที่มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่  สิ่งที่ส าคัญของวัดนี้

คือ ศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และเป็นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและยังคงความ

สมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เม่ือปี พ.ศ.2532 และสถาปัตยกรรมจากวัดต้น

เกว๋นแห่งนี้ เองได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิกใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางอุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.หางดง เพื่อน าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักท าการเชค็อนิและให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย บริการชุด

ปิกนิก 1 ชุด ส าหรับ 2 ท่าน ให้ท่านได้สมัผัสบรรยากาศการรับประทาน อาหารแบบปิกนิก (อาหารเรียกน า้ย่อย) 

ท่ามกลางธรรมชาติ เปลี่ยนบรรยากาศแบบเดิม ๆ มาเป็นการปิกนิกแสนเกท่๋ามกลางสวนดอกไม้กฤษดาดอย ให้ท่านได้

ถ่ายรูปน่ารัก ๆ อย่างจุใจ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารเฟ่ืองฟ้า ลิ้มรสอาหาร สมัผัสความอร่อยหลากหลายรสชาติ ทั้งอาหารไทย   

และอาหารนานาชาติ ท่ามกลางธรรมชาติ เคล้าคลอไปกบัเสยีงของสายน า้ตก (ร้านอาหารแนะน า) 

 

  

 

 

 

 

น าท่านเดินชอ็ปป้ิง ณ ถนนคนเดินววัลาย ถนนที่ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านขายของมากมาย ทั้งของกนิของใช้ ของฝาก ของที่

ระลึก โดยของที่น ามาขายสว่นมากจะเป็นของท้องถ่ินในจงัหวัดภาคเหนือ อสิระให้ท่านได้ชอ็ปป้ิงเลือกซื้อตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั U NIMMAN CHIANGMAI หรือระดบัเทียบเท่า 

   

 

 

 



วนัที่สามของการเดินทาง   วดัพระธาตุดอยค า –วดัอุโมงค ์ - โครงการบา้นขา้งวดั – ซ้ือของฝาก - สนามบินเชียงใหม ่

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านและครอบครัวได้พักผ่อนภายในโรงแรมกบับรรยากาศอนัสดชื่อท่ามกลางขุนเขา ล าธาร และธรรมชาติพร้อมกบั

ถ่ายภาพสวย ๆ ตามมุมต่าง ๆ ของโรงแรมอย่างอสิระ 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า ให้ท่านได้ไปสกัการะ หลวงพ่อทนัใจ สิง่ศักด์ิสทิธิ์ของเมืองเชียงใหม่ ทีใ่ครมา

เชียงใหม่จะต้องมาขอพรกนัให้เกดิความส าเรจ็ในด้านต่าง ๆ (มีบริการดอกมะลิส าหรับท่านและครอบครัว) 

   

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นหลองขา้วล า ต ารับอรรถรสอาหารเมืองเหนือขนานแท้ที่ห้ามพลาด ร้านอาหารอาคาร

เรือนไม้ทรงล้านนา รอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสเีขียว และเพลงล้านนากล่อมบรรยากาศให้ย้อนยุคเบา ๆ 

 (ส าหรบัผูที้่เขา้ร่วมโครงการ เราเที่ยวดว้ยกนั อิสระอาหารเพือ่ใหท่้านไดใ้ชส้ทิธ์ิไดอ้ย่างคุม้ค่า) 

  

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัอุโมงค ์โบราณสถานที่มีความเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี ให้ท่านได้กราบสกัการะสิง่

ศักด์ิสทิธิ์ พร้อมกบัหามุมถ่ายภาพภายในอุโมงค์ และมุมต่าง ๆ ของวัด 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นแวะไปสโลว์ไลฟ์กนัที่ โครงการบา้นขา้งวดั ตรงซอยวัดอุโมงค์ ที่นี่เป็นชุมชนคนรักศิลปะ มีจุดเด่น คือ บ้านกึ่ง

ไม้กึ่งปูน 11 หลัง ที่ดัดแปลงมาเป็นร้านค้าต่างๆ เสน่ห์ของที่นี่คือความเรียบง่ายและบรรยากาศสดุชิล เหมาะส าหรับคน

ที่ก าลังหาแหล่งชิลเอ้าท์ เสพงานศิลป์ นอกจากร้านอาหาร ร้านกาแฟแสนอร่อยอย่าง หมูสะเต๊ะแม่ปูน ครัวหลานย่า 

และมาหาสมุด ที่นี่ยังมีร้านขายของที่ระลึก งานฝีมือ งานศิลปะ ให้เลือกชมเลือกซื้ อกันด้วย อย่าง Jibberish ร้านขาย

ของใช้ของตกแต่งบ้านเก๋ๆ  BOOKOOSTUDIO ร้านขายเครื่องใช้ในครัวเรือนท าจากไม้และเซรามิค เป็นต้น 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

  หากมีเวลาเพียงพอ น าท่านสู่ตลาดวโรรส เพื่อซื้อของฝาก ของอร่อย จากเชียงใหม่ไปฝากคนที่ท่านรัก 

..….. น.  น าท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เพื่อสง่ท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน) 

6-7 ท่าน (รถตู ้VIP) 8 ท่าน (รถตู ้VIP) 

ผู้ใหญ่ 17,900.- 16,900.- 

พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000.- 3,000.- 

ลดค่าอาหารส าหรับร้านที่เข้าร่วม

โครงการ 3 ร้าน 
1,100.- 1,100.- 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

2. ค่าอาหารบางม้ือ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ 

3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

4. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กจิกรรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

6. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กบัท่านตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบิน 

2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการส าหรบัท่านที่เขา้ร่วมโครงการ “เราเที่ยวดว้ยกนั” 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน) **ไม่รวมค่าโรงแรม** 

6-7 ท่าน (รถตู ้VIP) 8 ท่าน (รถตู ้VIP) 

ผู้ใหญ่ 15,500.- 14,500.- 

ลดค่าอาหารส าหรับร้านที่เข้า

ร่วมโครงการ 3 ร้าน 
1,100.- 1,100.- 

 

อตัราค่าบริการส าหรบัโรงแรมที่เขา้ร่วมโครงการ “เราเที่ยวดว้ยกนั” ตามเสน้ทาง 

รายละเอียด ราคาต่อหอ้งต่อคืน ไดร้บัส่วนลดจากโครงการ 

U NIMMAN CHIANGMAI (Night 2)  

DELUXE  (32 SQ.M.)  2,500.- 1,000.- 

PREMIUM DELUXE CONNER (50 SQ.M.)   3,600.- 1,440.- 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าอาหารบางม้ือ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ 

2. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

3. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กจิกรรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กบัท่านตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบิน 

2. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร ์ 

  - ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทาง

ซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จ ะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   



แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


