
 

 
 
 

  



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – ดอยตงุ – พระตาํหนกัดอยตงุ – สวนรุกขชาตแิมฟ้่า

หลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี ้– ดอยผาฮี ้– เชยีงรายไนทบ์ารซ์่าร ์

 
07.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยมัคคเุทศกนํ์าเทีย่วคอยใหก้ารตอนรับทา่น พรอ้มอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 
08.30 นําทา่นเดนิทางโดยสายการบนิ ไทย สมายด ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE130 
09.55 เดนิทางถงึ สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย รับสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ 

 
นําท่านเดนิทางสู ่พระตําหนกัดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 
2531 ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเลต่ ์สไตลส์วสิ กับสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแต่งภายนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมส้ัก

ขนาดเล็กทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่มไ่ดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มส้ักทีเ่หลอืเจรญิเตบิโต
แข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ตอ่ไป ภายในพระตําหนักบผุนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ีใ่สเ่ครือ่งมอืและอปุกรณ์ขนาดใหญ่นําเขา้

มาจากตา่งประเทศ สว่นพืน้เป็นไมส้ักทองทีอ่งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระตําหนักจงึเป็น
ตัวอยา่งของการรูจั้กใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งรูค้ณุคา่ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

 
 
นําทา่นชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) ประกอบไปดว้ยสนาม
หญา้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตามไหลเ่ขา บนพืน้ทีร่าว 30 ไร ่หนา้พระตําหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิ



ของหมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางลําเลยีงสําคัญและเป็นทีพั่กของกองคาราวานฝ่ิน น้ํายาทําเฮโรอนี และ

อาวธุสงคราม แตใ่นปัจจุบัน สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชดํารขิองสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราช
ชนี ทีต่อ้งการใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกาสไปตา่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 
 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยูแ่ถวดอยตุงบรเิวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์
มารค์อกีจุดทีว่วิสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมูบ่า้น และฐานทัพของพมา่ของฝ่ังประเทศพม่าไดอ้ย่างกวา้งแบบพา
โนรามา่  

 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอําเภอแม่สายตดิกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่าบา้นผาฮี ้สว่นใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลกูใบชาและกาแฟ จากชมุชนเล็กๆทีพั่ฒนาหมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วกับการ

ปลกูกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนัน้ใหท้า่นอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟภูผาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิแต่ววิหลักลา้น 
ใหท้า่นชมววิชมหมอกสวยๆทีอ่ยูต่รงหนา้พรอ้มสดูอากาศใหเ้ต็มปอด 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามคํ่าคนื ในตัวเมอืงเชยีงราย ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของเชยีงราย
ใหจั้บจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแต่งบา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจํ่าหน่ายของที่ระลกึฝีมือ
ชาวเขาและคนพืน้บา้นทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ืน้เมอืง ผา้ม่าน ผา้ลายปัก

ฝีมอืชาวเขาทีช่าวเขาจะนํามาจําหน่ายกันเองในราคาทีไ่ม่แพงนัก มจํีาหน่ายของตกแต่งบา้นทีทํ่าจากไม ้มีลานเบยีร ์
รา้นอาหารและการแสดงใหไ้ดรั้บชม 
 

เย็น อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 



วนัทีส่อง วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งขุน่ – เชยีงใหม ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้นําทา่นชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีสํ่าคัญอยูท่ีพ่ระอโุบสถใหมท่ีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยกุต ์จากฝีมอื
การรังสรรคข์อง นายพทุธา หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั ในการสรา้งวัด
รอ่งขุน่อันเลือ่งชือ่ วัดแหง่นี้เป็นศลิปะประยกุตท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้าตัดสลับกับสทีอง อกีหนึ่งความ

งดงามภายในอโุบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของทีน่ี่น่ันคอื "พระพทุธรัชมงคลบดตีรโีลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่ง
สขีาวมกุ ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เดน่เป็นสง่าทา่มกลางสน้ํีาเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยูร่ายลอ้ม 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวง มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองค์จรงิอยู่ทีน่ี่ แต่ภายในวัดยังมีโบราณสถาน และ

โบราณวัตถสุรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิ
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพทุธรัตนากร นวตุตวัิสสานุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 

 

เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 
 
 

 
 



 

 
จากนัน้นําทา่นชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยูบ่นเขามเีนิน
เขารายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามสิง่ที่

โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึง่เป็น
เจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรง
แหลมเป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบไทยลา้นนาผสม

จีน เชือ่กันว่าหากใครไดม้าเยือนจะหมือนกับไดข้ ึน้
สวรรค ์
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบรูณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึง่
อยู่ในสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนี้อยา่งคับคั่งตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิชยัปรารถนาจะสรา้ง
วัดใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์ัมผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมี
ภาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงามมาก  

 
หลังจากนัน้นําเดนิทางเขา้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ 

 
ทีพ่กั WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 

วนัทีส่าม สวนดอกไมแ้มร่มิ – ถา่ยรูปประตทูา่แพ – วดัพระธาตดุอยคาํ – รา้นของฝากวนสันนัท ์– ชมคาเฟ่ – สนามบนิ

เชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

                 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้แมร่มิ บรเิวณอําเภอแมร่มินี้ มสีวนดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

อาท ิI love flower farm , สวนดอกไมล้งุลพ , ไรก่ลิน่เกษร , สวนลงุจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง แตล่ะสวนก็จะ

มดีอกไมจั้ดแตง่สวนทีแ่ตกต่างกันไป เชน่ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร ์(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสวนดอกไม ้
ตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเวลา และรายการทัวร)์ 

 

 
 



 

นําทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้ง
มาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถ่ายรูปประตูท่า
แพ หรอืชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก 

และเป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม ่ปัจจุบัน
เป็นประตเูมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอ
สงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัด

งาน) 
 
 

เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยคาํ เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่ว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยคํา 
ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยคําสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัช
สมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้น
นยิมเรยีกวา่ "วัดดอยคํา" ไฮไลทท์ีสํ่าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสกัการะ หลวงพอ่ทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีง

อย่างมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมื่องเชยีงใหม่อีกดว้ย 
(หมายเหต ุ: ทีวั่ดไมม่จํีาหน่ายดอกมะล)ิ 
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้

ตามดว้ยเรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อสําเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้สําเร็จแลว้

จะนํามะลจํิานวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะนํา ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 



 
 
นําทา่นซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพืน้เมอืงของเชยีงใหม่ มขีองฝากมากมาย อาท ิไสอ้ั่ว 

แคปหมู น้ําพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็น
ตลาดวโรรสแทน) 
 

นําทา่นเชค็อนิคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถา่ยรปูมาเหนื่อยๆรอ้นๆ ใหท้า่นไดพั้กจิ๊ บกาแฟ เครือ่งดื่ม ขนมเคก้พรอ้ม
กับสัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่ มีการตกแต่งประหนึ่งว่าท่านกําลังอยู่ในพงไพร มีการจําลองน้ําตก และการ
ตกแตง่สวนทีใ่หค้วามรูส้กึผ่อนคลายเมือ่ทา่นมาถงึ มจีุดถา่ยรปูทีเ่รยีกไดว้า่  

 

 
 

18.00 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเชยีงใหม ่
20.20 นําทา่นเดนิทางโดยเทีย่วสายการบนิ ไทย สมายด ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE121 
21.40 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

29 – 31 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 11,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 11,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

07 – 09 มกราคม 2565 12,999 2,000 

12 – 14 มกราคม 2565 11,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2565 12,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2565 12,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2565 12,999 2,000 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

11 – 13 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 



18 – 20 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

25 – 27 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

*ราคาขา้งตน้เป็นราคาทีต่ ัว๋เครือ่งบนิวนัทีท่ําการเช็คเมือ่วน้ที ่20 กนัยายน 2564* 
*และอาจมกีารเปลีย่นแปลงราคา และไฟลท์บนิทีใ่กลเ้คยีงแทน* 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทาํการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 Kg/ทา่น (กรณีเดนิทางดว้ยสายการบนิไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 

 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 Kg/ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสําคัญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่มไ่ดร้วมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน 

เพือ่สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่ทวัร ์50% และหรอืหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ อาท ิค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถคนื
เงนิได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  
6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จํากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบิัตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 
 

 


