
 

 

รหัสทัวร B2B2000749 
ทัวรลําปาง เมืองที่ไมหมุนตามกาลเวลา…ปลายทางฝน 4 วัน 2 คืน 
บอนํ้าพุรอนแจซอน - บานป�าเหม้ียง – นั่งรถมาชมเมือง  
วัดพระธาตุลําปางหลวง - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 

 

 
 
 
 



 

 

 
เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ || พัก รีสอรท จ.ลําปาง 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

วนัที่เดินทาง 
20-23 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 7,555.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 7,555.- 
03-06(วันจักรี) 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.- 

 
วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ - ลําปาง 
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดลําปาง โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
บริการอาหารวาง(1) ขนมปง นํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ พักผอนตามอัธยาศัยบน



 

 

รถ 
วันที่สองของการเดินทาง     
ลําปาง – บอนํ้าพุรอนแจซอน – บานป�าเหมี้ยง  
- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 
เชา อรุณสวัสดิ์ยามเชาที่จังหวัดลําปาง บริการอาหารเชา(2) ที่รานอาหาร 
07.30 น. นําทานอาบนํ้าแรแชนํ้าตกที่ วนอุทยานแจซอน บอนํ้ารอนแจซอนเปนแหลงนํ้าพุรอน

ที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกํามะถันออนๆ จํานวน 9 บอ นํ้าพุรอนมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส การอาบนํ้าแรมีทั้งหองอาบแช สําหรับ 3-4 คน 
หองรวมแบบตักอาบและบอสําหรับแชอาบกลางแจง นํ้าแรที่ใชตอทอโดยตรงมาจาก
บอนํ้าพุรอน มีอุณหภูมินํ้าแรประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถใชแชอาบ
ได ประโยชนของการอาบนํ้าแรคือ ชวยบําบัดความเมื่อยลาของรางกาย ชวยให
ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ชวยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได เชน กลาก เกลื้อน 
ผื่นคัน และยังชวยบรรเทาอาการของโรคเกี่ยวกับกระดูก จากนั้นชม นํ้าตกแจซอน 
เปนนํ้าตกที่กําเนิดจากลํานํ้าแมมอญ มีนํ้าไหลตลอดทั้งป มีแองนํ้ารองรับอยูตลอด
สาย ไหลตกลงมาเปนชั้นๆ มี 6 ชั้น อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯ 3 กิโลเมตร มี
ทางเดินไปสะดวกและสามารถเดินทางจากบอนํ้าพุรอนไปถึงนํ้าตกได 

10.00 น. นําทานสัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นบนที่สูง ณ บานป�าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง โดย
บานป�าเหมี้ยง เปนหมูบานที่ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติแจซอนโดยอยูหางจากตัว
อุทยานฯประมาณ 14 กม. บานป�าเหมี้ยง ชุมชนบนเขาสูงโอบลอมดวยป�าเหมี้ยง มี
อากาศเย็นสบายตลอดป มีลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน สวนใหญ
ประกอบอาชีพทําสวนเหมี้ยง แปรรูปเหมี้ยงและหาของป�าวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ยังคงรูปแบบดั้งเดิมมีความเปนเอกลักษณ ในดานขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมและ การละเลนตางๆ  เดินชมเสนทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวที่ดอยลาน 
เปนจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศนที่กวางไกลไดแกลําปาง, เชียงใหมและเชียงราย 
และชมจุดชมวิวดอยกิ่วฝم�น ซึ่งเปนจุดชมพระอาทิตยขึ้นที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
จังหวัดลําปาง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ลิ้มรสเมนูทองถิ่นยําใบเหมี้ยง ยําดอกเสี้ยว ไขป�าม
สมุนไพร ไสอ่ัวเห็ดหอม 

15.30 น. นําทานชม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ หรือพระบาทปู�ผาแดง หรือ
ที่ชาวบานเรียก "ดอยปู�ยักษ" ตามชื่อสถานที่ตั้งของวัด ระหวางทางจะเห็นแนว เขา
สูงตระหงาน โดยมองเห็นพระเจดียสีขาวหลายองคบนยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเปนหนา
ผาสูง 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร 
19.00 น. นําทานเขาสูท่ีพัก ณ บานแมรีสอรท 
ที่พัก ณ บานแมรีสอรท หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง     
พิพิธภัณฑหอปูมละคร – นั่งรถมาชมเมือง – สถานีรถไฟนครลําปาง – วัดศรีรองเมือง 
- บ า น เส า นั ก  – ส ะ พ า น รั ษ ฎ า ภิ เศ ก  – วั ด เชี ย ง ร า ย  – พ ร ะ เจ ดี ย ซ า ว ห ลั ง  
- สุสานไตรลักษณ(หลวงพอเกษม) 
เชา บริการอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของรีสอรท   
08.00 น. นําทานชมประวัติศาสตรของนครลําปางที่ พิพิธภัณฑหอปูมละคอน  
09.00 น. นําทานสัมผัสประสบการณกับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยการ นั่งรถมาชมเมือง 

ลําปางเปนเมืองเดียวของประเทศไทยที่ยังใชรถมาเปนยานพานะสัญจรไปมาในตัว
เมือง โดยรถมาจะพาทานผานชมความสวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนคร
ลําปางที่ตัวอาคารมีรูปแบบการกอสรางผสมผสานกันระหวางสถาปตยกรรมไทย
ภาคเหนือกับสถาปตยกรรมยุโรป เปนอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม ดานหนาของสถานี
มีหัวรถจักรไอนํ้าอยูที่ขางหัวรถจักร และมีนํ้าพุเปนชางพนนํ้าพุสวยงามอยูถัดจากหัว
รถจักรออกไป จากนั้นนําทานชม วัดศรีรองเมือง เปนวัดพมาที่สรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่รํ่ารวยจากการทําไมสมัยที่ลําปางเปนศูนยกลางการคาไม
และการทําป�าไม สถาปตยกรรมที่สําคัญไดเก วิหารไมซึ่งมีหลังคาจั่วซอนกันเปนชั้น
เล็กชั้นนอย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพมา เพดานเปนลายไมแกะสลัก และ
เสากลมใหญ จําหลักลวดลายประดับดวยกระจําสีฝมือประณีตวิจิตรสวยงาม จากนั้น
ชม บานเสานัก เปนชื่อภาษาคําเมืองหมายถึงบานที่มีเสาจํานวนมาก สถาปตยกรรม
ของบานผสมผสานทั้งแบบพมาและพื้นเมืองลานนา โดยแบบระเบียงบานไดรับ
อิทธิพลสถาปตยกรรมแบบพมา จากนั้นผานชม สะพานรัษฎาภิเศก สะพานรุนแรก
นั้นเปนสะพานไมสรางในสมัยเจาบุญวาทยวงษมานิต เจาของนครลําปางองคสุดทาย 
เพื่อเชื่อมการปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเขาดวยกัน โดย
สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ นับเปนสะพานที่ใหญที่สุดในประเทศเลยทีเดียว คือยาวถึง 
๑๒๐ เมตร ชวนใหนึกถึงความกวางอลังการของแมนํ้าวังสมัยกอน อีกทั้งเขาใจดวา
ชื่อรัษฎาภิเศกนี้มีที่มาจากการสรางสะพานเพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปนที่ระลึกในงาน
พระราชพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองคทานก็ไดพระราชทานนาม “รัษฎา
ภิเศก” ใหกับสะพานแหงนี้  จากนั้นนําทานชม วัดเชียงราย  ชมศิลปะลานนา



 

 

ประยุกตกับศิลปะภาคกลาง บูรณะแลวเสร็จเมื่อป 2555 ภายในวิหารประดิษฐาน
พระประธาน ซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางประทานพร ท่ีไดชื่อวาเปนพระพุทธรูปที่งดงาม
ที่สุดองคหนึ่งของภาคเหนือ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร 
13.30 น. นําทานนมัสการ พระเจดียซาวหลัง เปนวัดใหญอยูกลางทุงนา บริเวณวัดรมรื่นไป

ดวยตนไมใหญ "ซาว" แปลวา 'ยี่สิบ' และ "หลัง" แปลวา 'องค' วัดพระเจดียซาวหลัง 
แปลวา วัดที่มีเจดีย 20 องค พระอุโบสถหลังใหญซึ่งประดิษฐานพระประธาน เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเปนของโบราณ 
เขียนลวดลายรดนํ้าละเอียดสวยงาม เสาซุมประตูหนาตางประดับลวดลายกระจกสี
เปนลักษณะศิลปะสมัยใหม และที่ศาลาการเปรียญเรือนไมชั้นเดียวดานหลังพระ
อุโบสถ ไดจัดเปนพิพิธภัณฑแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบานนํามาถวาย นอกจากนี้ เมื่อป 
พ.ศ. 2526 ชาวบานไดขุดพบพระพุทธรูปทองคําบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง 
มามอบใหแกทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองคนี้ชื่อวา พระแสนแซทองคํา เปนพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยลานนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหนาตักกวาง 9 นิ้วครึ่ง 
สูง 15 นิ้ว เปนพระพุทธรูปทองคําองคแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุแหงชาติ 

15.00 น. นําทานชมสถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพอเกษม เขมโก สํานักสุสานไตรลักษณ 
สักการะรูปปم�นหลวงพอเกษมขนาดใหญที่สังเกตเห็นไดจากถนน ภายในบริเวณมี
มณฑปลักษณะเปนอาคารทรงไทยประยุกต มีรูปปم�นหุนขี้ผึ้งของหลวงพอเกษม เขม
โก เกจิอาจารย ซึ่งมีผูเคารพนับถือเปนจํานวนมาก นั่งขัดสมาธิขนาดเทารูปจริง 
เพ่ือใหประชาชนเคารพสักการะ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร  
ที่พัก ณ บานแมรีสอรท หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง         
โรงงานเซรามิคธนบดี – วัดพระธาตุลําปางหลวง - กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานไปชอปปم�งของที่ระลึกจากเมืองลําปางกันที่ โรงงานเซรามิคธนบดี โรงงาน

เซรามิคแหงแรกของจังหวัดลําปางทีผ่ลิตชามตราไกสงขายไปทั่วประเทศสรางรายได
และชื่อเสียงใหกับจังหวัดลําปางจนถึงปจจุบันนี้ โรงงานธนบดีสกุล กอตั้งโดย นายอี้
(ซิมหยู) แซฉิน เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลิตเซรามิคสําหรับตลาดในประเทศดวย
กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบจนถึงการเผาดวยเตามังกร(เตา
ฟนโบราณ) มาจนถึงปจจุบันนี้ 



 

 

10.00 น. นําทานเขาสู วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งถือวาเปนพระธาตุประจําปเกิดปฉลู(วัว) วัด
ที่เกาแกและสวยงามแหงหนึ่งของลําปาง ใหทานสักการะองคพระธาตุ เพื่อความเปน
สิริมงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ ภายในวิหาร ซึ่งเปนความมหัศจรรยของการ
มาเยือน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ  
คํ่า บริการอาหารคํ่า(10) ที่รานอาหาร 
19.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน
ละ (พัก

หองละ 2 
ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน (มีเตียง

เสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียงเสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 

(เพิ่มทานละ) 

20-23 กุมภาพันธ 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 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 มีนาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
19-22 มีนาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
26-29 มีนาคม 2563 7,555 7,555 7,255 7,055 1,200 
03-06 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 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 
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 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง  
 
 



 

 

 
สิ่งที่ควรนําติดตัว 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท  คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงนิไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



 

 

 
การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 

1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทวัรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นตํ่า 30 
ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติและเหตุการณอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 


