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เดนิทาง : เมษายน – มถินุายน 64 

                              เร ิม่ตน้     8,999.- 

 

 

 

 

 

 

แอ่วเมืองลา้นนา ผาฮ้ี เชียงราย  

3 วนั 2 คืน 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

 

วันที ่1 

สวุรรณภมู ิ– สนามบนิเชยีงราย – วัดรอ่งเสอืเตน้ – วัดหว้ยปลากัง้ 

–ดอยแมส่ลอง – พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่2 
ไรช่าฉุยฟง - ดอยตงุ - สวนแมฟ้่าหลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู –  

บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้–ถ ้า้หลวงวนอทุยานขนุน ้า้นางนอน 
  // 

วันที ่3 
วัดรอ่งขุน่ – สงิหป์ารค์ – พพิธิภณัฑบ์า้นด า–– สนามบนิเชยีงราย - 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
  // 

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

เชยีงราย 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวง – วดัรอ่งเสอืเตน้ –  

วดัหว้ยปลาก ัง้–ดอยแมส่ลอง – พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ี

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET 

(VZ)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่น 

* กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเชค็อนิ * 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแมฟ้่าหลวง จังหวัดชยีงราย โดยสายการบนิไทยเวยีด THAI VIET JET 

(VZ) เทีย่วบนิที ่ VZ130 (ใชว้เลาบนิประมาณ 1ชัว่โมง 25 นาท)ี  *** ไกดท์อ้งถิน่รอรับทีส่นามบนิ

เชยีงราย *** 

07.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย  

จากนัน้น าทา่นขึน้เดนิทางทอ่งเทีย่วโดยรถตูป้รับอากาศ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนูโจ๊กหรอืเซตอาหารเชา้ (มือ้ที1่) 

09.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดรอ่งเสอืเตน้ เป็นหนึง่ในวัดทีม่คีวามสวยงามทางพทุธศลิป์ มเีอกลักษณ์ความงดงาม

ทางสถาปัตยกรรม มคีวามคลา้ยกับวัดร่องขุ่น โดยเกดิจากการสรา้งสรรคข์องศลิปินชาวบา้น คอื “นาย

พทุธา กาบแกว้” หรอื “สล่านก” เป็นศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ทีม่โีอกาสเขา้ไปศกึษาและเป็นลูกศษิย ์

อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ในการสรา้งวัดรอ่งขุน่ จนมโีอกาสไดม้าสรา้งวหิารวัดร่องเสอืเตน้ จงึไดน้ า

วชิาทีไ่ดเ้รยีนมารังสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์ จนเป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม ร่วมใชเ้วลากอ่สรา้งแลว้เสร็จถงึ 11 

ปี ดว้ยการใชศ้ลิปะแบบไทยประยกุต ์ทีม่คีวามชดชอ้ย รายละเอยีดปราณีต ภายนอกอาคารใชส้นี ้าเงนิตัด

กบัสทีอง 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ ตัง้อยูใ่นต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย เป็นอกีวดัหนึง่ทีม่คีวาม

สวยงามไมแ่พว้ัดอืน่ๆในจังหวดัเชยีงราย ตัง้อยูบ่นเขาและรายลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จดุเดน่ของ

วัดนีค้อื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนนาสงา่งามดว้ย 

ทันไดท้ีม่มีงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 ราศ ีภายในเจดยี ์

ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระอรหันตต์า่งๆ รวมถงึเจา้แมก่วนอมิแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ ่แตเ่ดมิ

เคยเป็นวดัรา้งทีม่มีาแตโ่บราณ ถกูบรูณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส จนฝ้ืนกลับมาเป็นศนูยร์วม

จติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กนัวา่หากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนไดข้ึน้สวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

13.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยแมส่ลอง เดมิชือ่บา้นแมส่ลองนอก เป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นสนัตคิริ ีต าบลแมส่ล

องนอก อ าเภอแมฟ้่าหลวง จังหวดัเชยีงราย ระหวา่งทางมวีวิสวย ๆ ของภเูขาทีส่ลบัซบัซอ้น  
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 น าทา่นชม พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ีตัง้อยูบ่นยอดดอยสงูสดุของแมส่ลอง หา่งจาก

หมูบ่า้นประมาณ 4 กม.  พระบรมธาตฯุ สรา้งแลว้

เสร็จเมือ่ราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ถวายเป็นพระราช

กศุลแดส่มเด็จยา่ เป็นเจดยีแ์บบลา้นนาประยกุต ์บน

ฐานสีเ่หลีย่มลดชัน้ สงูประมาณ 30 ม. ฐานกวา้ง

ดา้นละประมาณ 15 ม.  ประดับกระเบือ้งสเีทา มซีุม้

จระน าดา้นละสามซุม้ เรอืนธาตปุระดับพระพทุธรปู

ยนืสีท่ศิ องคร์ะฆงัประดับแผน่ทอง แกะสลัก

ลวดลายสวยงาม   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3)  

ทีพ่กั น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MAESALONG VILLA หรอืทีพ่กัเทยีบเทา่ 

 

Day 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เชยีงราย 

วนัที ่2 ไรช่าฉุยฟง - ดอยตงุ - สวนแมฟ้่าหลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู –  

บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้–ถ้า้หลวงวนอทุยานขนุน้า้นางนอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ทีพ่ัก (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นสู ่ไรช่าฉุยฟง  ไรช่าเกา่แกก่วา่ 500 ไร ่ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู กวา่ 1,200 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล 

ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตแิละทวิเขาทีส่วยงาม ตัง้อยูใ่นอ าเภอแมจั่น จังหวดัเชยีงราย นอกจากจะเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหท้กุคนไดเ้ขา้มาสมัผัสกบัธรรมชาต ิไรช่า แลว้ทีน่ีก่็ยงัมขีองอรอ่ยๆ ใหบ้รกิารดว้ย 

บรรยากาศโดยรอบสเีขยีวชะอุม่ ไรช่าขนาดใหญต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาปลกูลดหลั่นกนัเป็น นอกจากนีท้ีไ่รช่า

ฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาคณุภาพดหีลากสายพันธุเ์ป็นของฝากได ้
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 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่พระธาตดุอยตงุ อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นพระธาตปุระจ าผูท้ี่

เกดิปีกนุ เป็นเจดยีส์ทีอง 2 องคค์ูก่นัรปูทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเล็ก ตัง้บนฐานสีเ่หลีย่ม กรุ

กระเบือ้งดนิเผา เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวไทย ชาวลาว และชาวพมา่เป็นอยา่งมาก จากนัน้เดนิทางลง

มาชม จากนัน้ชมสวนแมฟ้่าหลวง สวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีม่พีืน้ที ่25 ไร ่ภายในมพีนัธุไ์มด้อกไมป้ระดับ

สวยงามผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนออกดอกตลอดปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที ่5 ) 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จดุชมววิดอยชา้งมบู ตัง้อยูร่มิถนนสายพระธาตุดอยตุง บา้นผาหม ีห่างจาก

ทางแยกวัดนอ้ยดอยตุงประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นจุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดของดอยตุง มพีระสถูปชา้งมูบ เป็น

เจดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นหนิขนาดใหญ่ มลีักษณะเหมอืนชา้งหมอบอยู่ สภาพโดยรอบเป็นตน้โพธิ์

ใหญ ่และตน้สนซึง่ใชป้ลกูเพือ่อนุรักษ์ดนิและตน้น ้า 

 น าทา่น เดนิทางสู ่บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้ ตัง้อยูใ่นอ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย ส าหรับการเดนิทางที่

สะดวกสุด คือ จากตัวเมืองเชยีงรายเขา้สู่อ าเภอแม่สาย มายังดอยผาหม ีจากดอยผาหมปีระมาณ 7 

กโิลเมตร ก็มาถงึดอยผาฮี ้ เป็นหมูบ่า้นชาวไทยภเูขาเผ่าอาขา่ ทีใ่ชช้วีติแบบเรยีบง่าย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 

ทีส่ามารถเดนิชมบรรยากาศรอบหมูบ่า้นไดแ้บบสบายๆ บา้นแต่ละหลังจะปลูกเรยีงลดหลั่นกันไปตามไหล่

เขา และยังมรีา้นกาแฟววิดมีากทีสุ่ด เพราะตัง้อยูบ่นขา้งสุดมองเห็นววิไดเ้กอืบทัง้หมู่บา้นผาฮี ้ น่ันก็คอื 

รา้นกาแฟผาฮี ้

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่อทุยานแหง่ชาตถิ ้าหลวง-ขนุน ้านางนอน ยอ้นรอยทมีหมปู่า ตัง้อยู ่ต.โป่งผา 

อ.แม่สาย จ.เชยีงราย ภายในมสีถานทีใ่หท้่านไดช้มความงดงาม ศาลาอนุสรณ์สถาน อนุสาวรยีจ์่าแซม 

สระขนุน ้ามรกต ถ ้าพระ ถ ้าหลวง ศาลเจา้แมน่างนอน 
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ค า่ อสิระอาหารค่า้ตามอศัยาศัย ณ เชยีงรายไนท ์บารซ์า 

ทีพ่กั น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั คงการเ์ดน้ ววิ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

Day 

3 

 

 

เชยีงราย 

วนัที ่3 วดัรอ่งขุน่ – สงิหป์ารค์ – พพิธิภณัฑบ์า้นด า–– สนามบนิเชยีงราย - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มือ้ที ่6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดรอ่งขนุ ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดเชยีงราย ไดรั้บการบรูณะโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์

จติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศลิปินแห่งชาตสิาขาทัศนศลิป์ (จติรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพ

คอ่นขา้งเสือ่มโทรม ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงาน ภายในอโุบสถยงัมภีาพ

จติกรรมฝาผนังรวมทัง้อาคารแสดงภาพวาดทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณวัดเพือ่แสดงผลงานของอาจารย ์

เฉลมิชยัใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ืน่ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ไรส่งิหป์ารค์ หรอืรูจ้ักกันในนาม ไร่บญุรอด แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 8,000 ไร่ ใหท้่านไดเ้ทีย่วชมฟารม์ ไร่ชา ไร่สตรอเบอรร์ี ่หรอืถ่ายรูป

กบัรปูปัน้สงิหท์อง ตามอธัยาศัย 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) 

 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑบ์า้นด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดชัน ีศลิปินแหง่ชาต ิผูม้ากฝีมอืทางดา้นจติรกรรม 

และปฏมิากรรม ทีน่ีม่พีืน้ทีก่วา่ 100 ไร ่และมภีาพเขยีนรวมถงึปฏมิากรรมล ้าคา่หลายชิน้  ปัจจบุนั ถงึแมอ้.

ถวัลยจ์ะถงึแกอ่นจิกรรมไปแลว้ แตบ่า้นด า ก็ยงัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชมความงดงาม ศลิปะทีน่ี่

แตกตา่งไมเ่หมอืนใคร  ลักษณะของบา้นด าจะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลังทาดว้ยสดี า ซึง่เป็น

ทีม่าของค าวา่ “บา้นด า” ซึง่เป็นสทีี ่อ. ถวัลยโ์ปรดปราน  ในบา้นแตล่ะหลังจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัทีม่ี

ลวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลักแลว้ยงัประดบัดว้ยเขาสตัว ์เชน่ เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดกู

สตัว ์เชน่ กระดกูชา้ง  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวง   

19.50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิที ่

VZ135 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

21.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

3-5 เม.ย. , 21-23 พ.ค., 18-20 ม.ิย. 64 8,999   บาท  

30 เม.ย. – 02 พ.ค. , 1-3 ,2-4 , 8-10 พ.ค. , 3-5 ม.ิย. 9,999   บาท 

พักเดีย่ว เพิม่ 2,500 บาท / ทา่น 

 
หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 

    1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
    2. กรุณาปฏบิตัตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น   

        สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
  3.  กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้

       ร่วมคณะไมถ่งึ โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดนิทางโดยรถตู ้มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น  

      -   เดนิทางโดยรถบัส มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน   

      ขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ในรายการ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ  
      เรยีกรอ้คา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  7. มัคคเุทศกพ์นักงานและตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง 
      นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 
  1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิ 
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  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ 

     เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 
  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ 

      ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

      
การยกเลกิการเดนิทาง 

  1. ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดย หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
  2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

  3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี อาทเิชน่ 
คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ    

    ตลอดการเดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

    1.คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งบน   
       เครือ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 

    2. คา่ทีพั่กทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั  จ านวนคนืตามในรายการทวัรห์รอืแพคเกจ 
       ขา้งตน้พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   

     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพัก 2 ทา่นแบบเตยีงคูเ่ต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพัุกหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ ีขอปรับพัก TWIN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น 
เตยีงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปรงิเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ ขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

   5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

   6.เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
   7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครอง กรณีเสยีชวีติ หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

    1.คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

    3.คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

    5.คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
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 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


