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 ตลุาคม 01-04 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 22-25 / 29 ต.ค.-02 พ.ย.  

 พฤศจกิายน  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 

 ธันวาคม 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 

วนัแรก(1) บา้นแมก่ าปอง – ดอยสเุทพ – วดัอโุมงค ์– วดัเจดยีห์ลวง    

05.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคารเ์ตอร์

สายการบนิไทย(เคาเตอร ์C) พรอ้มเจา้หนา้ทีค่อยดูแล

เชค็สมัภาระและบตัรทีน่ั่งบนเครือ่ง 

07.00 น. ออกเดนิทางสูจ่.เชยีงใหม ่ โดยสายการบนิไทยสไมล ์

เทีย่วบนิที ่WE 168 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ จ.เชยีงใหม่ น าท่านเดนิทางโดย

รถตูสู้่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พื้นที่บนสันเขาบรเิวณ

หมู่บา้นมง้หนองหอย สูงประมาณ 1,350 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล เดมิบรเิวณนี้ชาวบา้น เรยีกว่ากิว่เสอืเป็น

ป่ารกรา้ง ตอ่มาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถางและปลูกผิน่ จน

ในทา้ยทีสุ่ดโครงการหลวงมาขอซือ้พืน้ทีเ่ขา้โครงการ

หลวงหนองหอย และพัฒนามาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของ

เชยีงใหม ่ชมววิทวิทัศน ์‘มอ่นองิดาว’ ชมแนวเทอืกเขา

สลับกันไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบรสิุทธิ ์ถ่ายรูปกับ

เด็กดอย ชมแปลงพชืผักและผลไมเ้มอืงหนาว ทีป่ลูก

หมนุเวยีนตลอดทัง้ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านขึน้สู ่‘ดอยสเุทพ’ อันเป็นทีต่ัง้ของ ‘วัดพระบรม

ธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมอืงเชยีงใหม ่

สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.1927 มบีนัไดนาคทอดยาวขึน้ไปสูว่ัด 

306 ขัน้ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์จดยี ์ทรง

มอญ ทีใ่ตฐ้านพระเจดยีม์พีระบรมสารรีกิธาตุ สักการะพระธาตุเพือ่ความเป็นสริมิงคล จากนัน้เดนิทางสู ่‘วัด

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

 ทีพ่ักมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คนื  

 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น 

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม  
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พระธาตดุอยค า’ (7 กม.) วัดทีม่คีวามส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้งในสมยัพระนาง

จามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจพุระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ สักการะ ‘หลวงพ่อทันใจ ’ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ซึง่สรา้งขึน้ในรัชสมัย

พญากอืนา เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลังอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย... 

ทีพ่กั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดาว **** หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่อง(2)   อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์– กิว่แมป่าน - วดัพระธาตศุรจีอมทองฯ –หมูบ่า้นถวาย   

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้เดนิทางขึน้สู่ “ดอยอนิทนนท์” (110 

กม.)  ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย (2,565 

ม.) น าท่านสู่ “กิว่แมป่าน” เสน้ทางเดนิศกึษา

ธรรมชาติ อุดมไปดว้ยเสนห์แห่งป่าดิบเขา

ระดับสงู เสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตริะยะสัน้ มี

เสน้ทางเดนิเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 กโิลเมตร 

ที่ความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,400 

เมตร เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีจุดหนึง่ของดอย

อนิทนนท ์จากนัน้เดนิทางสู ่‘พระมหาธาตุเจดยี์

นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูมิ

สริ’ิ ซึง่กองทัพอากาศสรา้งขึน้นอ้มเกลา้นอ้ม

ก ร ะ ห ม่ อ ม ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล  แ ด่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดชฯ 

และสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนิีนาถ 

ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงา่งามทา่มกลางแมกไมแ้ละขนุเขาทีส่งูเสยีดฟ้านีไ้ดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิง่   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย หลังอาหาร จากนัน้เดนิทางสู ่‘วัดพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) (40 กม.) สักการะพระ

บรมธาตเุจดยี ์ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมธาตุสว่นพระเศยีรเบือ้งขวา ปัจจุบัน

ถูกบรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่ภายในพระวหิารจตุรมุข จากนัน้เดนิทางสู่ "หมู่บา้นถวาย" (46 กม.)  

หมูบ่า้น OTOP ตน้แบบของประเทศไทยกับความมชีือ่เสยีงดา้นงานศลิปหัตถกรรมไมแ้กะสลัก และเป็นศูนย์

รวมของสนิคา้หัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมูบ่า้นหัตถกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย จุดรวมความ

หลากหลายของงานหัตถศลิป์ทีโ่ดดเดน่ เชน่ งานแกะสลักไม,้ งานเดนิเสน้ - แต่งลาย, งานลงรัก - ปิดทอง, 

แอนตคิ, เครือ่งเงนิ, เครือ่งเขนิ, ผา้ทอ, เครือ่งจักรสาน และเครือ่งปัน้ดนิเผา เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่จ.

เชยีงใหม ่(15 กม.)   
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ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลังอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย... 

ทีพ่กั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดาว **** หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่าม(3)  บา้นแมก่ าปอง – บอ่น า้รอ้นแมข่ะจาน – เชยีงราย – วดัรอ่งขุน่ – วดัรอ่งเสอืเตน้ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 เดนิทางสู ่‘บา้นแมก่ าปอง’ (53 กม.) หมูบ่า้นเล็กๆ ในหุบ

เขาทีช่าวบา้นใชช้วีติอยู่กันอย่างเรยีบง่าย ในกิง่อ าเภอ

แม่ออน ดว้ยภูมปิระเทศเป็นทีด่อนและระดับความสูงถงึ 

1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหท้ีน่ี่มอีากาศเย็นและ

ชืน้ตลอดทัง้ปี และ ‘น ้าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่านกลาง

หมูบ่า้นสรา้งความชุม่ชืน้แกช่าวบา้นตลอดทัง้ปี ยังม ี‘วัด

แม่ก าปอง’ ทีม่วีหิารเป็นไมท้ัง้หลัง หนา้จั่วหลังคาวัด

แกะสลักจากไมส้กั เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงัมพีระ

อโุบสถทีต่ัง้อยูก่ลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาตทิี่

เขยีวขจ ีบา้นแมก่ าปองเป็นหมูบ่า้นทีท่ าเมีย่ง กาแฟ และ

ชา เป็นอาชพีหลัก โดยเฉพาะชาทีช่าวบา้นเอาใบมาท า

เป็นผลติภณัฑพ์ืน้บา้นอยา่งหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให ้

นักทอ่งเทีย่ว อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมน ้าตก หรอืสัมผัสวถิี

ชีว ิตชาวแม่ก าปองหรือช ิมกาแฟชมบรรยากาศของ

ธรรมชาตอิันงดงามตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ ‘น ้าพุรอ้น

แมข่ะจาน’ บอ่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุในไทย  (58 

กม.) ภายในมบีอ่น ้ารอ้นธรรมชาต ิทีม่อีณุหภมูสิงูถงึ 90 องศาเซยีลเซยีส รวมถงึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้น

จ าหน่ายสนิคา้ OTOP เครือ่งประดับ ไมแ้กะสลัก และของทีร่ะลกึมากมาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย หลังอาหารเดนิทางสู่ จ.เชยีงราย  (104 กม.) ชม ‘วัดร่องขุ่น’ ทีอ่อกแบบและสรา้งโดย “อาจารยเ์ฉลมิชัย 

โฆษิตพพิัฒน์” ศลิปินแห่งชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของไทย 

ชมพระอโุบสถถกูแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวว

วาวเป็นเชงิชัน้ลดหลั่นกันไป หนา้บันประดับ ดว้ย

พญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศลิปะที่งดงาม ผสาน

วัฒนะ ธรรมลา้นนา อย่างกลมกลนื ทัง้ลวดลายปูน

ปัน้ประดับกระจกและจติรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่

สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่เวลา น าท่านออก

เดนิทางมุ่งหนา้สู่ “วัดร่องเสอืเตน้” วัดร่องเสอืเตน้ 

ตั ้งอยู่ที่หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ก าลังเ ป็นสถานที่

ท่องเทีย่วแห่งศรัทธาที่ไดรั้บความนยิมและถูกพูดถงึในเรือ่งของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม 

ซึง่เกดิจากการสรา้งสรรคโ์ดยศลิปินชาวบา้น นายพทุธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ที่

ครัง้หนึง่ตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลกูศษิย ์อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ในการสรา้งวัดรอ่งขุน่ จนมโีอกาส

ไดม้าสรา้งวหิารวัดรอ่งเสอืเตน้ จงึไดน้ าวชิาทีไ่ดร้ ่าเรยีนมารังสรรคค์วามงดงามใหเ้กดิขึน้ทีว่ัดแหง่นี ้

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลังอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย... 

ทีพ่กั : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดบั 4 ดาว **** หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่ ี(่4)  ดอยแมส่ลอง – ไรช่า – สามเหลีย่มทองค า – เดนิทางกลบั 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 หลังอาหารน าทา่นออกเดนิทางสู ่‘ดอยแมส่ลอง’ (70 กม.) ทีม่ี

ชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศัยมานานหลายสบิปี 

ปัจจุบันชมุชนชาวจนีบนดอยแมส่ลอง มชีือ่ว่า หมูบ่า้นสันตคิรี ี

ตัง้อยู่ที่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล น าท่าน

สักการะ ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ 

ตัง้อยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้น

สันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ที่ถูก

ออกแบบก่อสรา้งและตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม

จนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึประวัตศิาสตรว์่าที ่บา้น

สันตคิีรี เป็นหมู่บา้นของอดีตทหารจีนคณะชาต ิจากนั้นชม  

“ไร่ชา 101” หรอื ไร่ชาวังพุดตาล’ และศกึษาวธิกีารผลติชา 

ดอยแมส่ลอง เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูชาทีด่ทีีส่ดุของประเทศ ชม

บรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็น

ขัน้บนัไดอยา่งงดงามเขยีวขจ ี 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย หลังอาหารเดนิทางสู่ อ.เชยีงแสน (86 กม.) หลัง

อาหารเดนิทางสู่จุดชมววิ ‘สามเหลี่ยมทองค า’ เป็น

บรเิวณทีแ่มน่ ้าโขง ซึง่กัน้ดนิแดนระหว่างประเทศไทย

และลาว และแมน่ ้ารวก ซึง่กัน้ดนิแดนระหวา่ง ประเทศ

ไทยและพมา่ จากนัน้ น าทา่นสกัการะ ‘พระพุทธรูปนว

ลา้นตือ้’ (จ าลอง) พระพุทธรูปสทีองขนาดใหญ่ สรา้ง

ขึน้ดว้ยทองสัมฤทธิ ์ปิดทองดว้ยบศุราคัม น ้าหนักถงึ 

69 ตัน ซึง่ไดส้รา้งขึน้แทนองคเ์ดมิทีจ่มลงแมน่ ้าโขง สมัยรัชกาลที ่3 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ

เชยีงราย (64 กม.) 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศยั *** 

18.00 น. น าทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิเชยีงราย 

19.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่WE 137 

21.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บรษัิทฯ ได ้

มอบหมายให ้มคัคเุทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคัญ  

 

ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2563 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก 2-12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็ก 2-12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

01-04 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

08-11 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

10-13 ต.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

15-18 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

22-25 ต.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

29ต.ค.-02พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

05-08 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

12-15 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

19-22 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 
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26-29 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

03-06 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

04-07 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

05-08 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

09-12 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

10-13 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

17-20 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

24-27 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 3,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่// เชยีงราย-กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 

ใบ น ้าหนัก ตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ทา่น 

2. คา่รถปรับอากาศ VIP น าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ   

3. โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐาน 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

4. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

5. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวร ์7,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน (ทีส่ะกด

ชือ่และนามสกลุภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระเงนิ

คา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
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เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ  3,000  บาท 

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคา้จ านวน 40% ของเงนิที่

ลกูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากวา่ 20 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้

ทัง้หมด 

 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิารที่

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิภยัจากธรรมชาต ิ

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบสัขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

5. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

7. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

9.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
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บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


