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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – วดัพระแกว้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ 

 

10.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง โดยมัคคเุทศกน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอนรับท่ำน พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ
ใหแ้กท่่ำน 

12.35 น ำทำ่นเดนิทำงโดยสำยกำรบนิ ไทย ไลออน แอร ์(SL) เทีย่วบนิที ่SL538 
14.00 เดนิทำงถงึ สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย รับสมัภำระพรอ้มออกเดนิทำงตำมรำยกำร 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลำงเมืองเชยีงรำย ปัจจุบันไดร้ับกำรยกฐำนะเป็นพระอำรำม
หลวง มำตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองค์จรงิอยู่ที่นี่ แต่ภำยในวัดยังมีโบรำณสถำน และ

โบรำณวัตถุสรำ้งดว้ยศลิปะแบบลำ้นนำโบรำณ เป็นอำคำรไม ้ตำมจนิตนำกำรของ อำจำรย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชำต ิ
ขนำดกวำ้ง 8 เมตร ยำว 12 เมตร ภำยในม ีพระพุทธรัตนำกร นวตุตวัิสสำนุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงรำย 

 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีส่ ำคัญอยูท่ีพ่ระอุโบสถใหม่ทีส่รำ้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จำกฝีมอื
กำรรังสรรคข์อง นำยพุทธำ หรอื สลำ่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชำวเชยีงรำย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั ในกำรสรำ้งวัด

ร่องขุ่นอันเลือ่งชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยกุตท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้ำเงนิฟ้ำตัดสลับกับสทีอง อกีหนึง่ควำม
งดงำมภำยในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธำนของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคลบดตีรโีลกนำถ" พระประธำนสงิหห์นึง่

สขีำวมกุ ขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เด่นเป็นสง่ำทำ่มกลำงสนี ้ำเงนิ - ฟ้ำ ของภำพวำดทีอ่ยูร่ำยลอ้ม 
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จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยู่บนเขำมเีนินเขำรำยรอบวัดสำมำรถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมสิง่ทีโ่ดดเด่นของ
วัดนี้  คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั ้น รูปทรงแปลกตำลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศิลปะ

สถำปัตยกรรมแบบไทยลำ้นนำผสมจนี เชือ่กันวำ่หำกใครไดม้ำเยอืนจะหมอืนกับไดข้ึน้สวรรค ์
 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ 

 
ทีพ่กั BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พระต าหนกัดอยตงุ – สวนรกุขชาตแิมฟ้่าหลวง – จดุชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ – ดอยผาฮี ้– กาแฟภู

ผาฮี ้– ไรช่าฉุยฟง – เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระต าหนกัดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครนิทรำบรมรำชชนนี ก่อสรำ้งเมื่อปี พ.ศ. 
2531 ออกแบบผสมผสำนระหว่ำงชำเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถำปัตยกรรมลำ้นนำ ตกแต่งภำยนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมส้ัก

ขนำดเล็กทีไ่ดจ้ำกกำรทอนไมท้ีไ่ม่ไดข้นำดในสวนป่ำขององคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้เพือ่ใหไ้มส้ักทีเ่หลอืเจรญิเตบิโต

แข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ตอ่ไป ภำยในพระต ำหนักบุผนังดว้ยไมส้นจำกลังไมท้ีใ่สเ่ครือ่งมอืและอปุกรณ์ขนำดใหญ่น ำเขำ้
มำจำกต่ำงประเทศ ส่วนพื้นเป็นไมส้ักทองที่องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมน้อ้มเกลำ้ฯ ถวำย กำรสรำ้งพระต ำหนักจงึเป็น

ตัวอยำ่งของกำรรูจั้กใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งรูค้ณุคำ่ 
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น ำท่ำนชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรพัฒนำดอยตุง (พืน้ทีท่รงงำน) ประกอบไปดว้ยสนำม

หญำ้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตำมไหล่เขำ บนพืน้ทีร่ำว 30 ไร่ หนำ้พระต ำหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ที่เดมิ
ของหมู่บำ้นอำข่ำป่ำกลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทำงล ำเลยีงส ำคัญและเป็นทีพ่ักของกองคำรำวำนฝ่ิน น ้ำยำท ำเฮโรอนี และ

อำวุธสงครำม แต่ในปัจจุบัน สรำ้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนำว ตำมพระรำชด ำรขิองสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำช

ชนี ทีต่อ้งกำรใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกำสไปตำ่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนำว 
 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยู่แถวดอยตุงบรเิวณเขตชำยแดนไทยพม่ำ เป็นแลนด์
มำรค์อกีจุดทีว่วิสวยงำมสำมำรถมองเห็นป่ำเขำ หมู่บำ้น และฐำนทัพของพม่ำของฝ่ังประเทศพม่ำไดอ้ยำ่งกวำ้งแบบพำ

โนรำมำ่  

 
เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 
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น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอ ำเภอแม่สำยติดกับชำยแดนไทยพม่ำ ชำวเขำเผ่ำอำข่ำบำ้นผำฮี้ ส่วนใหญ่

ประกอบอำชพีเกษตรกรรม ทัง้กำรปลูกใบชำและกำแฟ จำกชมุชนเล็กๆที่พัฒนำหมู่บำ้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับกำร

ปลูกกำแฟและขำยเมล็ดกำแฟ จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระ จบิชำกำแฟทีร่ำ้น กาแฟภูผาฮี ้รำ้นกำแฟหลักสบิแต่ววิหลักลำ้น 
ใหท้ำ่นชมววิชมหมอกสวยๆทีอ่ยูต่รงหนำ้พรอ้มสดูอำกำศใหเ้ต็มปอด 
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น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่ไรช่าฉุยฟง ชำฉุยฟงเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนเรือ่งชำแบบดัง้เดมิทีม่คีณุภำพทีส่ดุในจังหวัดเชยีงรำย ซึง่
เป็นศูนยก์ลำงกำรเกษตรในรำชอำณำจักรไทย ทีไ่ร่ชำฉุยฟง ปลูกชำหลำยชนดิ เชน่ ชำอัสสัม ชำเขยีว ชำอู่หลง และ

ชำด ำ ในพื้นที่สูงที่ระดับควำมสูงประมำณ 1,200 เมตรจำกระดับน ้ำทะเลและในพื้นที่เพำะปลูกกว่ำ 1,000 ไร่ สภำพ

อำกำศและสภำพดนิทีเ่หมำะสมในจังหวัดเชยีงรำยอนุญำตใหป้ลูกชำชัน้เยีย่มได ้ใหท้่ำนไดส้มัผัสกับววิไร่ชำทีป่ลกูโคง้
วนไปตำมไหล่เขำ นอกจำกนี้แลว้ที่นี่ยังมีรำ้นอำหำร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และยังสำมำรถชมิชำและเลือกซือ้ชำต่ำงๆ 

คณุภำพดไีวเ้ป็นของฝำกหรอืกลับบำ้นได ้
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลำดนัดยำมค ่ำคนื ในตัวเมอืงเชยีงรำย ทีม่ีสนิคำ้พืน้เมอืงของเชยีงรำย

ใหจั้บจ่ำยมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ของฝำก สิง่ทอ ของแต่งบำ้น และอำหำรพื้นเมือง เป็นที่จ ำหน่ำยของที่ระลึกฝีมือ
ชำวเขำและคนพื้นบำ้นทัง้เสือ้ผำ้ เครือ่งประดับ กระเป๋ำหลำกแบบของชำวเขำ ผลติภัณฑพ์ื้นเมือง ผำ้ม่ำน ผำ้ลำยปัก

ฝีมือชำวเขำที่ชำวเขำจะน ำมำจ ำหน่ำยกันเองในรำคำที่ไม่แพงนัก มีจ ำหน่ำยของตกแต่งบำ้นที่ท ำจำกไม ้มีลำนเบยีร ์
รำ้นอำหำรและกำรแสดงใหไ้ดร้ับชม 

 
เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

ทีพ่กั BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  พพิธิภณัฑบ์า้นด า หรอื บา้นด า – สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ไรบ่ญุรอด – วดัรอ่งขุน่ – สนามบนิแมฟ้่าหลวง 

เชยีงราย – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

                 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พพิธิภณัฑบ์า้นด า หรอื บา้นด า เป็นพพิธิภัณฑ์ศลิปะบนพื้นที่กว่ำ 100 ไร่ สรำ้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์

ดัชนี ศลิปินแห่งชำต ิที่มฝีีมือทำงดำ้น จติรกรรม ปฏมิำกรรม ไดส้รำ้งงำนดำ้นศลิปะไวม้ำกมำย ลักษณะของบำ้นด ำจะ

เป็นกลุ่มบำ้นไม ้ศลิปะแบบลำ้นนำ บำ้นปูนรูปทรงแปลกตำ บำ้นเกอืบทุกหลังทำดว้ยสดี ำ ซึง่เป็นที่มำของค ำว่ำ “บำ้น
ด ำ” โดยภำยในจะตกแต่งดว้ยผลงำนศลิปะมำกมำย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิโบรำณ เครือ่งเงนิล ้ำค่ำ สิง่ของ

จำกจนี ญีปุ่่ น อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยุโรป จนถงึหนังสตัวแ์ละเขำสตัวป่์ำนำนำชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควำย หนังเสอื เป็น
จ ำนวนมำก 
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น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ดว้ยพื้นที่กว่ำ 8,000 ไร่ มำกมำยดว้ยพืชพรรณต่ำงๆ ที่ข ึน้เต็มเนินเขำ ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับธรรมชำตแิละสนุกไปกับ

กจิกรรมต่ำงๆ ในไร่ เชน่ รถเดยีวเทีย่วท่ัวกับฟำรม์ทัวรส์งิหป์ำรค์ ชมสัตวส์ำยพันธุแ์อฟรกิำ ป่ันจักรยำนชมธรรมชำตแิบบ
ใกลช้ดิ กจิกรรมผจญภัยทำ้ทำยคนใจเด็ด และกำรแขง่ขันกฬีำตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  
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จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดร้ับกำรบรูณะออกแบบและกอ่สรำ้งโดยอำจำรยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์จำกวัดเล็กๆ ซึง่
อยู่ในสภำพค่อนขำ้งเสื่อมโทรมนี้ไดก้ลำยเป็นศำสนสถำนที่สวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมและงำนศิลปะเต็มไปดว้ย

ลวดลำยออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้ำเยีย่มชมวัดนี้อยำ่งคับคั่งตลอดปี ซึง่อำจำรยเ์ฉลมิชยัปรำรถนำจะสรำ้ง

วัดใหเ้หมือนเมืองสวรรคท์ี่มนุษยส์ัมผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววำววจิติรงดงำมแปลกตำ ภำยในอุโบสถมี
ภำพจติรกรรมฝำผนัง โดยเฉพำะภำพพระพุทธองคห์ลังพระประธำนซึง่เป็นภำพทีใ่หญง่ดงำมมำก  

 

 
 

17.00 ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูส่นำมบนิเชยีงใหม ่
19.40 น ำทำ่นเดนิทำงโดยเทีย่วสำยกำรบนิ ไทย ไลออน แอร ์(SL) เทีย่วบนิที ่SL545 

21.05 เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 ตลุาคม 2564 10,999 1,500 

15 – 17 ตลุาคม 2564 10,999 1,500 

27 – 29 ตลุาคม 2564 10,999 1,500 

29 – 31 ตลุาคม 2564 10,999 1,500 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

13 – 15 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

07 – 09 มกราคม 2565 10,999 1,500 

14 – 16 มกราคม 2565 10,999 1,500 

21 – 23 มกราคม 2565 10,999 1,500 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 1,500 
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*ราคาขา้งตน้เป็นราคาทีต่ ัว๋เครือ่งบนิวนัทีท่ าการเช็คเมือ่วน้ที ่27 กนัยายน 2564* 
*และอาจมกีารเปลีย่นแปลงราคา และไฟลท์บนิทีใ่กลเ้คยีงแทน* 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่รถโดยสำรตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 Kg/ทำ่น 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้

เป็นส ำคัญ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  

 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บำท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้วมค่ำสมัภำระ) 

 คำ่บรกิำรหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิ 

  คำ่ทปิคนขับรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นภายใน 1 วนัท าการ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวไม่ช ำระเงนิ 

หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำนักท่องเที่ยวสละ

สทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยว(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิทเป็น

ลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์มว่่ำกรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำง

มำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจ
พรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิ

เขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงมำกกว่ำ 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ใน
กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงมำกกว่ำ 15 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหรือหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ อำท ิคำ่จองยำนพำหนะ 
รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรือค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคนื

เงนิได ้
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรบัผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  

6. เงื่อนไขกำรเดนิทำง ระเบียบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบัิตติำมเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 
 


