
 

  
 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์ โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความ

สะดวกแก่ทุกท่าน 

06.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สู่ จงัหวดัเชียงราย ดว้ยเทีย่วบนิ DD100 

                   (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง โดยประมาณ 1ชัว่โมง 20นาท)ี ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องขาไปและกลบั 

 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย รบักระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น ชมความงามของศลิปะ

ลา้นนาประยุกต์ทีอ่อกแบบสรา้งโดย อาจารยเ์ฉลมิชยั 

โฆษิตพิพฒัน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูน

ปัน้ทีป่ราศจากการแตม้ส ีประดบัดว้ยกระจกทีม่คีวาม

สวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝา

ผนัง 

 

 

 

 

กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   

13.30 น. เขา้ชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบรษิทั บุญรอด ผูผ้ลติเบยีรส์งิห ์ภายในไร่ ปลูกพชืหลายชนิดตามความ เหมาะสมกบัสภาพดนิ ทัง้ไมผ้ล อาท ิ

พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขอืเทศ ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง กระท้อน พชืสวนมชีาพนัธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพชืไร่ที่มี

วนัแรก กรงุเทพฯ • เชียงราย • วดัร่องขุ่น • ไร่บุญรอด  • ภช้ีูฟ้า                       
          (-/กลางวนั/เยน็)                                                                   

 



 

  
 

 

ชื่อเสยีง เช่น ขา้วบาร์เลย์ และขา้ว และพชืผกั เช่น บลอ็กโคลี่ ฟาร์มเหด็หอม และการท าฟาร์มปศุสตัว์ เลี้ยงววันม เป็นต้นรวมทัง้แปลง

เกษตร ผสมผสาน และพื้นที่จดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้ักท่องเที่ยวไดถ้่ายภาพ ทางไร่จะมรีถน าเที่ยวแบบ  ฟาร์มทวัร์ และชมววิ 360 

องศา (ไม่รวมค่าตัว๋นัง่รถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท) 

 
 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ภช้ีูฟ้า 

ค า่ เข้าท่ีพกั ภช้ีูฟ้าฮิลล ์ หรือ เทียบเท่า พร้อมบริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
 

06.00 น.  ตื่นเช้า น าท่านชมพระอาทติย์ขึน้และทะเลหมอกอนัสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภช้ีูฟ้า  เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทอืกเขาดอยผาหม่น 

อยู่ตดิพรมแดนไทย-ลาว ค่ะ ตัง้อยู่ในอ าเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย มเีอกลกัษณ์ทางธรรมชาตทิี่สวยงาม เพราะมหีน้าผาปลายยอดแหลม เป็น

แนวยาวทีช่ีไ้ปบนฟ้าทางฝัง่ประเทศลาว เลยท าใหเ้ป็นทีม่าของชื่อ ภูชีฟ้้า และจุดสงูสุดคอืบรเิวณจุดชมววิ 

วนัท่ีสอง ชมพระอาทิตยข้ึ์นจดุชมวิวยอดภช้ีูฟ้า • วนอทุยานถ า้ขนุน ้านางนอน • พระธาตดุอยตุง •  พระต าหนักดอยตุง • สวนแม่ฟ้าหลวง 

• ถนนคนเดินเชียงราย                   (เช้า/กลางวนั/-) 

  

 



 

  
 

 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีพกั  

 
 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม อุทยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน เป็นถ ้าหนิปูนขนาดใหญ่ ยาวถงึ 7 กโิลเมตร เชื่อว่าเป็นถา้ ที่มคีวามยาวมากที่สุดในประเทศ

ไทย ชมรปูปัน้จ่าแซม นาวาตรสีมาน กุนัน จากฝีมอืของ อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษพิพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาว เชยีงราย และน าท่านสกัการะเจ้า

แม่นางนอน จากนัน้น าท่านชม สระมรกตถ ้าหลวงบ่อน ้าสฟ้ีา ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิบรเิวณขนุน ้านางนอน 



 

  
 

 

  
 

กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จนั 

จากนัน้ น าท่าน ชมพระต าหนักดอยตุง ซึง่เคยเป็นพระต าหนัก

ของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระต าหนักเป็นการ 

ปลู ก ส ร้ า ง แ บบ ศิ ล ป ะ ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง ล้ า น น ากับ

สวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระต าหนักจะมีดอกไม้เมือง

หนาว ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม จากนัน้ให้ท่านได้อสิระ

เพลดิเพลนิไปกบัอากาศดีๆ และชมววิสวย น าท่านเทีย่ว

ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้

เมอืงหนาวทีห่มุนเวยีนปรบัเปลีย่นทุกฤดูกาลจากนัน้ น า

ท่านสกัการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มคีวามเป็นมายาวนานและเก่าแก่ของจงัหวดัเชยีงรายเป็นพระธาตุที่ชาวเชยีงรายให้ความ

เลื่อมใสและศรทัธาและยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวปีกุน จากนัน้ น าท่านเดนิถนนคนเดนิ เชยีงรายไนทบ์าซาร ์อกีหนึ่งแหล่งชอ้ปของ

กนิของฝากราคาถูก ที่นี่เป็นตลาดนัดยามเยน็ที่เปิดบรกิารทุกวนั โดยจะเริม่คกึคกัในช่วงค ่าสามารถมาเดนิเล่นลมเย็นกนินู่นชมินี่ได้จนพุง

กาง แถมยงัไดข้องฝากของทีร่ะลกึเพยีบ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง ของแฮนดเ์มด งานประดษิฐต์่างๆ รวมถงึเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ราคาย่อมเยาว ์

 **อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

จากนัน้ เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม เดอะสเปซเชียงราย หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั) 

 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วนัท่ีสาม ไร่ชาฉุยฟง • พิพิธภณัฑบ้์านด า • วดัห้วยปลากัง้ • วดัร่องเสือเต้น • กรงุเทพฯ 

             (เช้า/กลางวนั/-) 

 



 

  
 

 

09.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอแม่จนั พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขาปลูกตน้ชา ลดหลัน่กนัเป็นขัน้บนัได นอกจากนี้

ยงัมรีา้นอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่ควา้รางวลัระดบัโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้

เหน็ววิไร่ชาไดร้อบทศิ และมบีรกิาร เครื่องดื่ม เบเกอรี ่เมนูชา เช่น หมัน่โถวชาเขยีว ชาเขยีวเยน็ เคก้ชาเขยีว ท่านสามารถเลอืกมุมถ่ายภาพ

ไร่ ชาสวยๆ ชมิชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากไดด้ว้ย 

 

จากนัน้ ชม วดัห้วยปลากัง้ ชมเจดยีท์รงเก๋งจนี 9 ชัน้ และเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือ วดันี้ วดันี้ เริม่ก่อตัง้เป็นส านักสงฆจ์นกระทัง่วนัที ่

19 พฤศจกิายน 2548 พระอาจารยพ์บโชค ตสฺิสว โส ไดเ้ดนิทางมา ปฏบิตัธิรรมและสรา้งวดัดงักล่าว ดว้ยว่าพระอาจารยพ์บโชคมคีวามรูเ้รือ่ง

โหราศาสตรใ์นการท านายทายทกั ซึง่ปรากฏว่าผูค้นทีม่าดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของตน แลว้ประสบความส าเรจ็จงึมคีน 

มาท าบุญทีว่ดัแห่งนี้มากขึน้ 



 

  
 

 

 
 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   

จากนัน้ น าท่านชม พิพิธภณัฑ์บ้านด า สร้างขึ้นโดย อ.ถวลัย์ ดชันี 

ศิลปินแห่งชาติ ที่มฝีีมอืทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้

สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทัง้ทางด้านภาพเขียนและ

ด้านปฏมิากรรมหลายชิ้น ลกัษณะ ของ บ้านด าจะเป็นกลุ่ม

บ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลงัทาด้วยสดี า โดยในบริเวณ

บ้านประกอบไปด้วยบ้าน ทัง้หมด 36 หลงั ในบ้านแต่ละหลงั

จะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้

แกะสลกัแลว้ยงั ประดบัดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดูกสตัว ์เช่น กระดูกชา้ง  

จากนัน้  ชม วดัร่องเสือเต้น ไฮไลต์ทีส่ าคญัอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต์เป็น เอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตดักบัสี

ทอง เป็นศลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา จากฝีมอืการรงัสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแกว้” หรอื “สล่านก” ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่

เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิ ชยั โฆษติพพิฒัน์  



 

  
 

 

 
 

หลงัจากนัน้ แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อัว่ น ้าพริกหนุ่ม  

17.30 น. เดินทางเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD109 

21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถตู้ปรบัอากาศ จ านวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเดก็ พกัเด่ียวเพ่ิม 

28 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 8 ท่ีนัง่ 16+1 10,999 1,500 

30 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 14,999 1,500 

31 ธ.ค.65 02 ม.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 14,999 1,500 

01 ม.ค.66 03 ม.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 11,999 1,500 



 

  
 

 

13 ม.ค.66 15 ม.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 11,999 1,500 

20 ม.ค.66 22 ม.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 10,999 1,500 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 9,999 1,500 

04 มี.ค.66 06 มี.ค.66 8 ท่ีนัง่ 16+1 9,999 1,500 

 
** การนัตีตัง้แต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์** 

 กรณีกรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง 

 
*กรณี พกั 3 ท่าน เสียค่าบริการเพ่ิมห้องละ 500 บาท * 

 

อตัราค่าบริการรวม 

ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป เป็นราคาตัว๋พเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได้ หากลูกคา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเลื่อนวนั

เดนิทางหรอือยู่ตอ่ไม่กลบัพรอ้มกรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งท าการซื้อตัว๋เครือ่งบนิใหม่เท่านัน้ 

 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 โรงแรมทีพ่กั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นทีน่อนเสรมิ 

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

ค่ารถตูพ้รอ้มคนขบัท่องเทีย่วตามรายการระบุ 

ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง ไม่รวมประกนัสุขภาพ  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิิบาร,์ ซกัรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของ, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง จาก

เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

ค่าทิปไกด ์300 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม) 

**หากท่านพงึพอใจในการใหบ้รกิารของมคัคุเทศก์ สามารถใหเ้พิม่ได้ตามสนิน ้าใจและความพงึพอใจของทุกท่าน 



 

  
 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่กรุณาอ่านรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากท่านช าระเงนิแลว้จะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทัง้หมดและไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณ ี

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการเดนิทาง  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

• เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางและช าระค่ามดัจ าทวัรท์่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 

กรณียกเลกิ :  

• แจง้ยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ก่อนการเดนิทาง : หกัค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, ค่าวซี่า , ค่าโรงแรม

ทีพ่กั ,ค่าธรรมเนียม,เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบรกิาร     

• แจ้งยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทาง 15-29 วนั : ยดึเงนิค่าทวัร์ 50% และ หกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ อาท ิ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ , รถตู้ VIP, รถบสั, ค่าวี

ซ่า,ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบรกิาร 

• ในกรณีช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใด 

ๆทัง้สิน้   

เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณีเจบ็ป่วย :  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  



 

  
 

 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ ก าหนดไว้  (8 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของท่าน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


