
 

 
 
  



 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เชยีงราย – วดัพระแกว้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ 

 

09.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 
11.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL536 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 15 นาท)ี  
 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

โดยรถตูว้ไีอพ ี 
 

น าท่านออกเดนิทางเขา้สู่ จงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศพม่า
และประเทศลาว เป็นพื้นที่ดัง้เดิมของชาวไทยวน พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายประกอบดว้ยเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรม์าตัง้แตย่คุกอ่ตัง้ หริัญนครเงนิยางเชยีงแสน และ อาณาจักรลา้นนา 

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดร้ับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มพีระแกว้มรกตองคจ์รงิอยู่ที่นี่ แต่ภายในวัดยังมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
สรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 

เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรัตนากร นวตุตวัิสสานุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ี่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จากฝีมือ
การรังสรรคข์อง นายพุทธา หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชัย ในการสรา้งวัด

ร่องขุ่นอันเลือ่งชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัดสลับกับสทีอง อกีหนึ่งความ



 
งดงามภายในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคลบดตีรโีลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่งสี

ขาวมกุ ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เดน่เป็นสง่าทา่มกลางสนี ้าเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยูร่ายลอ้ม 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยูบ่นเขามเีนนิเขารายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเดน่ของวัดนี้ 

คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบ
ไทยลา้นนาผสมจนี เชือ่กันวา่หากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกับไดข้ึน้สวรรค ์

 



 

 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ 

 

ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ดอยตงุ – พระต าหนกัดอยตุง – สวนรกุขชาตแิมฟ้่าหลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟ

ภูผาฮี ้– ดอยผาฮี ้– ไรช่าฉุยฟง – เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่พระต าหนกัดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2531 

ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแตง่ภายนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมส้ักขนาดเล็ก

ทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่มไ่ดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มส้กัทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ช ้

ประโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ี่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศ สว่นพืน้เป็นไมส้ักทองทีอ่งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระต าหนักจงึเป็นตัวอย่างของ
การรูจั้กใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งรูค้ณุคา่ 

 



 

 
 
ชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ทีท่รงงาน) ประกอบไปดว้ยสนามหญา้และ

สวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพืน้ทีร่าว 30 ไร่ หนา้พระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของหมู่บา้น

อาข่าป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางล าเลยีงส าคัญและเป็นที่พักของกองคาราวานฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม 
แตใ่นปัจจุบัน สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชด ารขิองสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนี ทีต่อ้งการให ้

คนไทยทีไ่มม่โีอกาสไปตา่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 



 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่จดุชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู ตัง้อยูแ่ถวดอยตงุบรเิวณเขตชายแดนไทยพมา่ เป็นแลนดม์ารค์
อกีจุดทีว่วิสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมูบ่า้น และฐานทัพของพมา่ของฝ่ังประเทศพมา่ไดอ้ยา่งกวา้งแบบพาโนราม่า  

 

 
 

 
 

 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ดอยผาฮี ้อยู่ในอ าเภอแม่สายตดิกับชายแดนไทยพม่า 

ชาวเขาเผ่าอาข่าบา้นผาฮี ้สว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบ
ชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนาหมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการ

ปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนัน้ใหท้่านอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟ
ภูผาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิแต่ววิหลักลา้น ใหท้่านชมววิชมหมอกสวยๆที่อยู่

ตรงหนา้พรอ้มสดูอากาศใหเ้ต็มปอด 

 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรช่าฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนเรื่องชาแบบดัง้เดมิทีม่ีคุณภาพที่สดุในจังหวัดเชยีงราย ซึง่
เป็นศูนยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ทีไ่ร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนดิ เชน่ ชาอัสสัม ชาเขยีว ชาอู่หลง และชา

ด า ในพืน้ทีส่งูทีร่ะดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเลและในพืน้ทีเ่พาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศ
และสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจังหวัดเชยีงรายอนุญาตใหป้ลูกชาชัน้เยีย่มได ้ใหท้า่นไดส้มัผัสกับววิไร่ชาทีป่ลูกโคง้วนไปตาม

ไหล่เขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีา้นอาหาร เครือ่งดืม่ เบเกอรี ่และยังสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาต่างๆ คุณภาพดไีวเ้ป็น

ของฝากหรอืกลับบา้นได ้
 



 

 
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามค ่าคนื ในตัวเมอืงเชยีงราย ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของเชยีงรายให ้

จับจ่ายมากมาย ไมว่า่จะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแตง่บา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ าหน่ายของทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขาและ
คนพื้นบา้นทัง้เสือ้ผา้ เครื่องประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ื้นเมอืง ผา้ม่าน ผา้ลายปักฝีมือชาวเขาที่

ชาวเขาจะน ามาจ าหน่ายกันเองในราคาทีไ่ม่แพงนัก มจี าหน่ายของตกแตง่บา้นที่ท าจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการ

แสดงใหไ้ดร้ับชม 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ 
 

ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑบ์า้นด า หรอื บา้นด า เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่ว่า 100 ไร่ สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี 

ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ลักษณะของบา้นด าจะเป็นกลุ่ม
บา้นไม ้ศลิปะแบบลา้นนา บา้นปูนรูปทรงแปลกตา บา้นเกอืบทุกหลังทาดว้ยสีด า ซึง่เป็นที่มาของค าว่า “บา้นด า” โดย

ภายในจะตกแตง่ดว้ยผลงานศลิปะมากมาย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิโบราณ เครือ่งเงนิล ้าคา่ สิง่ของจากจนี ญีปุ่่ น 
อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยโุรป จนถงึหนังสตัวแ์ละเขาสตัวป่์านานาชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควาย หนังเสอื เป็นจ านวนมาก 

 



 

 
 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ไรบุ่ญรอด แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ดว้ย
พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ที่ข ึน้เต็มเนินเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรม

ต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดยีวเที่ยวท่ัวกับฟารม์ทัวรส์งิหป์าร์ค ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยานชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 
กจิกรรมผจญภัยทา้ทายคนใจเด็ด และการแขง่ขันกฬีาตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าท่านน่ังรถราง รถจะมบีรกิารทุก 15 นาท ี(ค่ารถรางรวมอยู่ในรายการ
ทัวรแ์ลว้) ทา่นจะไดส้ัมผัสบรรยากาศธรรมชาตทิ่ามกลางไร่ชา และทุง่ดอกไมท้ี่
ผลัดเปลีย่นตลอดทัง้ปี พรอ้มสนุกกับกจิกรรมต่างจุดต่างๆ เชน่ จุดววิไร่ชา จุด
ชมชวีติสตัว ์

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดร้ับการบรูณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์จากวัดเล็กๆ ซึง่อยู่
ในสภาพคอ่นขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อน

ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเยีย่มชมวัดนี้อย่างคับค่ังตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิชัยปรารถนาจะสรา้งวัดใหเ้หมือน
เมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์ัมผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมภีาพจติรกรรมฝา

ผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงามมาก  

 

 
 

น าทา่นแวะ ศนูยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย จ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นมาตรฐานสากล เชน่ แหนม แคบหม ูหมยูอ รวมของฝาก
และผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรายและตา่งจังหวัด มทัีง้ของกนิและของใช ้รับรองความสด สะอาด ปลอดภัย ไดร้ับ

การยอมรับจากผูบ้รโิภคทัง้ในและตา่งประเทศ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย 

19.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL545 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 
1 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

21.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6-9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
BKK – CEI SL536 // 11.10-12.35 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 8,999 1,200 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 7,999 1,200 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 
BKK – CEI SL538 // 12.35-14.00 
CEI – BKK SL545 // 19.40-21.05 7,999 1,200 

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 

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 



 

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

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้
เป็นหลกั ** 

 
** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและราคา ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถบัสและรถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 

  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน
การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 3,000 บาท และคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ 

ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรบัผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

 


