
 

 

 
 
  



 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เชยีงราย – วดัพระแกว้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ 

 
09.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 
11.10 น. บนิลัดฟ้าสู่ จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์ เที่ยวบนิที ่SL536 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี  
 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

 
น าท่านออกเดนิทางเขา้สู่ จงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของประเทศไทย มอีาณาเขตตดิต่อกับ
ประเทศพมา่และประเทศลาว เป็นพืน้ทีด่ัง้เดมิของชาวไทยวน พืน้ทีข่องจังหวัดเชยีงรายประกอบดว้ยเมอืงทีม่ี
ความส าคัญทางประวัตศิาสตรม์าตัง้แตย่คุกอ่ตัง้ หรัิญนครเงนิยางเชยีงแสน และ อาณาจักรลา้นนา 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยูท่ีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดรั้บการยกฐานะเป็นพระ
อารามหลวง มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองค์จริงอยู่ที่นี่ แต่ภายในวัดยังมี
โบราณสถาน และโบราณวัตถุสรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์
ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรัตนากร นวุตตวิัสสานุสรณ์
มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีส่ าคัญอยูท่ีพ่ระอโุบสถใหมท่ีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยกุต ์
จากฝีมอืการรังสรรคข์อง นายพุทธา หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิ



 

 

ชยั ในการสรา้งวัดร่องขุน่อันเลือ่งชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยกุตท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัด
สลับกับสทีอง อกีหนึง่ความงดงามภายในอโุบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคล
บดตีรโีลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึง่สขีาวมกุ ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เด่นเป็นสง่าทา่มกลาง
สนี ้าเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยูร่ายลอ้ม 
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยูบ่นเขามเีนนิเขารายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามสิง่ทีโ่ดด
เด่นของวัดนี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็น
ศลิปะสถาปัตยกรรมแบบไทยลา้นนาผสมจนี เชือ่กนัวา่หากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค ์
 



 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ 

 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดอยตงุ – พระต าหนกัดอยตงุ – สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู – บา้นผาฮี ้– 
รา้นกาแฟภผูาฮี ้– ดอยผาฮี ้– ไรช่าฉุยฟง – เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่พระต าหนกัดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ก่อสรา้งเมือ่ปี 
พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแต่งภายนอกดว้ยปีกไม ้
ซึง่เป็นไมส้กัขนาดเล็กทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่มไ่ดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มส้กั
ทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบผุนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ีใ่สเ่ครือ่งมอื
และอปุกรณ์ขนาดใหญน่ าเขา้มาจากตา่งประเทศ สว่นพืน้เป็นไมส้กัทองทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ 
ถวาย การสรา้งพระต าหนักจงึเป็นตัวอยา่งของการรูจั้กใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งรูค้ณุคา่ 
 



 

 

 
 
ชม สวนรกุขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) ประกอบไปดว้ยสนาม
หญา้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพืน้ทีร่าว 30 ไร่ หนา้พระต าหนักดอยตุง ตัง้อยูบ่น
พืน้ทีเ่ดมิของหมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางล าเลยีงส าคัญและเป็นทีพั่กของกองคาราวานฝ่ิน น ้ายา
ท าเฮโรอนี และอาวธุสงคราม แต่ในปัจจุบนั สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชด ารขิองสมเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชน ีทีต่อ้งการใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกาสไปตา่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 



 

 

 
 
 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่จดุชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู ตัง้อยูแ่ถวดอยตงุบรเิวณเขตชายแดนไทยพมา่ เป็น
แลนดม์ารค์อกีจดุทีว่วิสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมูบ่า้น และฐานทัพของพมา่ของฝ่ังประเทศพมา่ไดอ้ยา่ง
กวา้งแบบพาโนรามา่  
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอ าเภอแม่สายตดิกับชายแดน
ไทยพม่า  ชาวเขาเผ่าอาข่าบา้นผาฮี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนา
หมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วกับการปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟภผูาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิ
แต่วิวหลักลา้น ใหท้่านชมววิชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหนา้พรอ้มสูด
อากาศใหเ้ต็มปอด 
 



 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไรช่าฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนเรือ่งชาแบบดัง้เดมิทีม่คีุณภาพทีสุ่ดในจังหวัด
เชยีงราย ซึง่เป็นศนูยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ทีไ่ร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนดิ เชน่ ชาอัสสมั ชา
เขียว ชาอู่หลง และชาด า ในพื้นที่สูงที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเลและในพื้นที่
เพาะปลกูกวา่ 1,000 ไร ่สภาพอากาศและสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจังหวดัเชยีงรายอนุญาตใหป้ลกูชาชัน้เยีย่มได ้
ใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิไร่ชาทีป่ลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีา้นอาหาร เครือ่งดืม่ เบเกอรี ่
และยงัสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาตา่งๆ คณุภาพดไีวเ้ป็นของฝากหรอืกลับบา้นได ้
 



 

 

 
 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามค ่าคนื ในตัวเมอืงเชยีงราย ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของ
เชยีงรายใหจั้บจ่ายมากมาย ไมว่่าจะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแต่งบา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ าหน่ายของ
ทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขาและคนพืน้บา้นทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ืน้เมอืง 
ผา้มา่น ผา้ลายปักฝีมอืชาวเขาทีช่าวเขาจะน ามาจ าหน่ายกนัเองในราคาทีไ่มแ่พงนัก มจี าหน่ายของตกแตง่บา้น
ทีท่ าจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการแสดงใหไ้ดรั้บชม 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ 
 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑบ์า้นด า – สงิหป์ารค์ (รวมคา่น ัง่รถราง) – วดัรอ่งขุน่ – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑบ์า้นด า หรอื บา้นด า เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่วา่ 100 ไร ่สรา้งขึน้โดย อ.
ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ลักษณะ
ของบา้นด าจะเป็นกลุม่บา้นไม ้ศลิปะแบบลา้นนา บา้นปนูรปูทรงแปลกตา บา้นเกอืบทกุหลังทาดว้ยสดี า ซึง่เป็น
ทีม่าของค าว่า “บา้นด า” โดยภายในจะตกแต่งดว้ยผลงานศลิปะมากมาย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิ
โบราณ เครือ่งเงนิล ้าค่า สิง่ของจากจนี ญีปุ่่ น อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยโุรป จนถงึหนังสัตวแ์ละเขาสัตวป่์านานา
ชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควาย หนังเสอื เป็นจ านวนมาก 
 



 

 

 
 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ไรบ่ญุรอด แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ
ไทย ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพชืพรรณต่างๆ ทีข่ ึน้เต็มเนนิเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละ
สนุกไปกับกจิกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สงิห์ปาร์ค ชมสัตว์สายพันธุ์แอฟรกิา ป่ัน
จักรยานชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ กจิกรรมผจญภัยทา้ทายคนใจเด็ด และการแขง่ขันกฬีาตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ 
อกีมากมาย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านน่ังรถราง รถจะมบีรกิารทุก 15 นาท ี(ค่ารถรางรวมอยูใ่น
รายการทัวรแ์ลว้) ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศธรรมชาตทิ่ามกลางไร่ชา 
และทุ่งดอกไมท้ี่ผลัดเปลีย่นตลอดทัง้ปี พรอ้มสนุกกับกจิกรรมต่างจุด
ตา่งๆ เชน่ จดุววิไรช่า จดุชมชวีติสตัว ์
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

 
จากนัน้น าทา่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบรูณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์จากวัด
เล็กๆ ซึง่อยูใ่นสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะ
เต็มไปดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนี้อยา่งคับคั่งตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิ
ชยัปรารถนาจะสรา้งวัดใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์ัมผัสได ้อโุบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงาม
แปลกตา ภายในอโุบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่
งดงามมาก  
 



 

 

 
 

น าท่านแวะ ศนูยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย จ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นมาตรฐานสากล เชน่ แหนม แคบหม ูหมยูอ 
รวมของฝากและผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรายและตา่งจังหวัด มทีัง้ของกนิและของใช ้รับรองความสด 
สะอาด ปลอดภยั ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้รโิภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย 
19.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL545 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี 
21.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 7,999 1,200 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 7,999 1,200 



 

 

 ้
 ้  

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6-9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า
การเช็ค ณ วนัที ่8 กนัยายน 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัข ึน้จากเดมิ ** 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้
เป็นหลกั ** 

 
** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและราคา ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  
  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
  คา่รถบสัและรถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 
  ค่าทีพ่ัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
  คา่จา้งมคัคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 
  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 7,999 1,200 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 8,999 1,200 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 8,999 1,200 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 8,999 1,200 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 8,999 1,200 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 9,999 1,200 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 9,999 1,200 



 

 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของ
สายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นี้
ระยะเวลาในการช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 3,000 บาท และคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนั
เดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึ
กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่าย

จรงิ ไดแ้ก่ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว 
ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
 


