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เมืองท่ีไม่หมนุตามกาลเวลา … 

ล าปางปลายทางฝัน 4วนั 2คืน 
บ่อน ้าพรุอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมี้ยง 

วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานสุรณ-์นัง่รถมา้ชมเมือง-วดัพระธาตลุ าปางหลวง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ || พัก รสีอรท์ จ.ล าปาง 2 คนื 
วนัทีเ่ดนิทาง 
20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,555.- 
03-06(วันจักร)ี เมษายน 2563 7,555.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055.- 
23-26 เมษายน ,30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 7,555.- 
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-ล าปาง 

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดล าปาง โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารอาหารว่าง(1) 

ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
ล าปาง-บ่อน ้าพุรอ้นแจซ้อ้น-บา้นป่าเหมีย้ง-วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 

เชา้ อรุณสวัสดิย์ามเชา้ทีจ่งัหวัดล าปาง บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 
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07.30 น. น าท่านอาบน ้าแร่แช่น ้าตกที่ วนอุทยานแจซ้อ้น บ่อน ้ารอ้นแจซ้อ้นเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นที่มีสภาพการเกดิ
ทางธรณีวทิยา มกีลิน่ก ามะถันอ่อนๆ จ านวน 9 บ่อ น ้าพุรอ้นมีอุณหภูมเิฉลีย่ 73 องศาเซลเซยีส การอาบ

น ้าแร่มทีัง้หอ้งอาบแช ่ส าหรับ 3-4 คน หอ้งรวมแบบตักอาบและบ่อส าหรับแชอ่าบกลางแจง้ น ้าแร่ทีใ่ชต่้อ
ท่อโดยตรงมาจากบ่อน ้าพุรอ้น มอุีณหภูมนิ ้าแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซยีส ซึง่สามารถใชแ้ชอ่าบได ้
ประโยชน์ของการอาบน ้าแร่คือ ช่วยบ าบัดความเมือ่ยลา้ของร่างกาย ช่วยใหร้ะบบไหลเวียนของโลหติดี

ขึน้ ชว่ยรักษาโรคผวิหนังบางชนดิได ้เชน่ กลาก เกลือ้น ผืน่คัน และยังชว่ยบรรเทาอาการของโรคเกีย่วกับ
กระดูก จากนั้นชม น ้าตกแจซ้อ้น เป็นน ้าตกที่ก าเนิดจากล าน ้าแม่มอญ มีน ้าไหลตลอดทัง้ปี มีแอ่งน ้า
รองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชัน้ๆ ม ี6 ชัน้ อยู่ห่างจากทีท่ าการอุทยานฯ 3 กโิลเมตร มทีางเดนิ

ไปสะดวกและสามารถเดนิทางจากบ่อน ้าพุรอ้นไปถงึน ้าตกได ้
10.00 น. น าท่านสัมผัสวถิีชวีติคนพื้นถิน่บนทีสู่ง ณ บา้นป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ล าปาง โดยบา้นป่าเหมี้ยง เป็น

หมู่บา้นที่ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตแิจซ้อ้นโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บา้นป่าเหมี้ยง 

ชุมชนบนเขาสูงโอบลอ้มดว้ยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สลับซับซอ้น สว่นใหญ่ประกอบอาชพีท าสวนเหมีย้ง แปรรูปเหมีย้งและหาของป่าวถิีชวีติของคนในชุมชน
ยังคงรูปแบบดัง้เดมิมคีวามเป็นเอกลักษณ์ในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ  

เดนิชมเสน้ทางศกึษาธรรมชาตจิุดชมววิที่ดอยลา้น เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทวิทัศน์ที่กวา้งไกลไดแ้ก่
ล าปาง, เชยีงใหม่และเชยีงราย และชมจุดชมววิดอยกิว่ฝ่ิน ซึง่เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้ที่สวยทีสุ่ดแห่ง
หนึง่ของจังหวัดล าปาง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ลิม้รสเมนูทอ้งถิน่ย าใบเหมีย้ง ย าดอกเสีย้ว ไขป่่ามสมุนไพร ไสอ่ั้วเห็ดหอม 

15.30 น. น าท่านชม วัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ หรอืพระบาทปู่ ผาแดง หรอืทีช่าวบา้นเรยีก "ดอย
ปู่ ยักษ์" ตามชือ่สถานที่ตัง้ของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสูงตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดียส์ขีาว
หลายองคบ์นยอดเขา ซึง่มลัีกษณะเป็นหนา้ผาสงู 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ 
ทีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
พพิธิภัณฑห์อปูมละคอน-น่ังรถมา้ชมเมอืง-สถานีรถไฟนครล าปาง-วัดศรรีองเมอืง-บา้นเสานัก-สะพานรัษฎาภเิศก-วัด
เชยีงราย-พระเจดยีซ์าวหลัง-สสุานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์   
08.00 น. น าท่านชมประวัตศิาสตรข์องนครล าปางที ่พพิธิภัณฑห์อปูมละคอน  

09.00 น. น าท่านสัมผัสประสบการณ์กับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยการ น่ังรถมา้ชมเมือง ล าปางเป็นเมืองเดยีว
ของประเทศไทยที่ยังใชร้ถมา้เป็นยานพานะสัญจรไปมาในตัวเมือง โดยรถมา้จะพาท่านผ่านชมความ
สวยงามและคลาสสคิของสถานีรถไฟนครล าปางที่ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสรา้งผสมผสานกันระหว่าง

สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นอาคาร 2 ชัน้ครึง่ตกึครึง่ไม ้ดา้นหนา้ของสถานีมี
หัวรถจักรไอน ้าอยู่ทีข่า้งหัวรถจักร และมนี ้าพุเป็นชา้งพ่นน ้าพุสวยงามอยู่ถัดจากหัวรถจักรออกไป จากนัน้
น าท่านชม วัดศรรีองเมอืง เป็นวัดพม่าทีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่5 โดยคหบดทีีร่ ่ารวยจากการท าไมส้มัย

ที่ล าปางเป็นศูนย์กลางการคา้ไมแ้ละการท าป่าไม ้สถาปัตยกรรมที่ส าคัญไดเ้ก่ วหิารไมซ้ ึง่มีหลังคาจั่ว
ซอ้นกันเป็นชัน้เล็กชัน้นอ้ย มยีอดแหลม 9 ยอด แบบศลิปะพม่า เพดานเป็นลายไมแ้กะสลัก และเสากลม
ใหญ่ จ าหลักลวดลายประดับดว้ยกระจ าสฝีีมือประณีตวจิติรสวยงาม จากนัน้ชม บา้นเสานัก เป็นชือ่ภาษา

ค าเมืองหมายถึงบา้นที่มีเสาจ านวนมาก สถาปัตยกรรมของบา้นผสมผสานทัง้แบบพม่าและพื้นเมือง
ลา้นนา โดยแบบระเบียงบา้นไดร้ับอทิธพิลสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนั้นผ่านชม สะพานรัษฎาภเิศก 
สะพานรุ่นแรกนั้นเป็นสะพานไมส้รา้งในสมัยเจา้บุญวาทย์วงษ์มานติ เจา้ของนครล าปางองคส์ดุทา้ย เพื่อ

เชื่อมการปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเขา้ดว้ยกัน โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๔๓๖ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ่๕ นับเป็นสะพานทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศเลยทีเดียว คือยาวถงึ ๑๒๐ เมตร ชวนใหน้ึกถงึความกวา้งอลังการของแม่น ้าวังสมัยก่อน อีกทัง้

เขา้ใจดว่้าชือ่รัษฎาภเิศกน้ีมทีีม่าจากการสรา้งสะพานเพือ่นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นทีร่ะลกึในงานพระราชพธิี
รัชดาภเิษกรัชกาลที ่๕ ซึง่พระองคท์่านก็ไดพ้ระราชทานนาม “รัษฎาภเิศก” ใหกั้บสะพานแห่งน้ี  จากนั้น
น าท่านชม วัดเชยีงราย  ชมศลิปะลา้นนาประยุกตกั์บศลิปะภาคกลาง บูรณะแลว้เสร็จเมือ่ปี 2555 ภายใน
วหิารประดษิฐานพระประธาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นพระพุทธรูปทีง่ดงามที่สุด

องคห์นึง่ของภาคเหนือ 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 
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13.30 น. น าท่านนมัสการ พระเจดียซ์าวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บรเิวณวัดร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ "ซาว" 
แปลว่า 'ยี่สบิ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค'์ วัดพระเจดียซ์าวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค ์พระอุโบสถ

หลังใหญ่ซึง่ประดษิฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยที่มพีุทธลักษณะงดงาม บานประตูทัง้
สามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน ้าละเอียดสวยงาม เสาซุม้ประตูหนา้ต่างประดับลวดลายกระจกสี

เป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไมช้ัน้เดียวดา้นหลังพระอุโบสถ ไดจ้ัดเป็น

พิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบา้นน ามาถวาย นอกจากน้ี เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบา้นไดขุ้ดพบ
พระพุทธรูปทองค าบรสิุทธิห์นัก 100 บาทสองสลงึ มามอบใหแ้ก่ทางวัดซึง่พระพุทธรูปองคน้ี์ชือ่ว่า พระ
แสนแซท่องค า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ศลิปะสมัยลา้นนา ราวพุทธศตวรรษที ่21 ขนาดหนา้ตักกวา้ง 

9 นิว้ครึง่ สงู 15 นิว้ เป็นพระพุทธรูปทองค าองคแ์รกทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาต ิ
15.00 น. น าท่านชมสถานปฏบิัตธิรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก ส านักสุสานไตรลักษณ์ สักการะรูปป้ันหลวง

พ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นไดจ้ากถนน ภายในบรเิวณมมีณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 

มีรูปป้ันหุ่นขี้ผึง้ของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจอิาจารย์ ซึง่มีผูเ้คารพนับถือเป็นจ านวนมาก น่ังขัดสมาธิ
ขนาดเท่ารูปจรงิ เพือ่ใหป้ระชาชนเคารพสักการะ  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก ณ บา้นแม่รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
โรงงานเซรามคิธนบด-ีวัดพระธาตุล าปางหลวง-กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านไปชอ้ปป้ิงของที่ระลกึจากเมอืงล าปางกันที่ โรงงานเซรามคิธนบดี  โรงงานเซรามคิแห่งแรกของ
จังหวัดล าปางทีผ่ลติชามตราไก่สง่ขายไปทั่วประเทศสรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีงใหกั้บจังหวัดล าปางจนถงึ
ปัจจุบันน้ี โรงงานธนบดีสกุล ก่อตัง้โดย นายอี้(ซมิหยู) แซ่ฉิน เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลติเซรามคิส าหรับ

ตลาดในประเทศดว้ยกรรมวธิีการผลติแบบดัง้เดมิตัง้แต่การเตรยีมวัตถุดบิจนถงึการเผาดว้ยเตามังกร(เตา
ฟืนโบราณ) มาจนถงึปัจจุบันน้ี 

10.00 น. น าท่านเขา้สู ่ วัดพระธาตุล าปางหลวง ซึง่ถอืว่าเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีฉลู(วัว) วัดทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม

แห่งหนึ่งของล าปาง ใหท้่านสักการะองคพ์ระธาตุ เพื่อความเป็นสริมิงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ 
ภายในวหิาร ซึง่เป็นความมหัศจรรยข์องการมาเยอืน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
ค ่า บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2 

ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

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

27 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

05-08 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

12-15 มนีาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

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

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

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

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,055 8,055 7,755 7,555 1,500 
23-26 เมษายน 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

30 เมษายน -03 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 



 

ทวัร์ไทย เมืองที่ไม่หมนุตามกาลเวลา…ล าปางปลายทางฝัน 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

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

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

21-24 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

28-31 พฤษภาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

3.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

5.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

6.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  



 

ทวัร์ไทย เมืองที่ไม่หมนุตามกาลเวลา…ล าปางปลายทางฝัน 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 


