
 

รหัสโปรแกรม : 20198 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

งามล ้าค่า เหนือสุดแดนสยาม  3 วัน 2 คืน 



บินด้วยสายการบิน นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึ นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
DD8714 DMK(กรุงเทพ) - CEI(เชียงราย) 07.30 – 08.45 
DD8719 CEI(เชียงราย)- DMK(กรุงเทพ) 17.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถ ตลาดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ) ดอนเมือง – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง –ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว –  พระต้าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้า
หลวง – พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาซาร์        (B/L/D) 

05.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ
มัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง
มายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 
ชั่วโมง 

07.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที   **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ น
เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.   หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง**  
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อย  
บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  
น าท่านเดินทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขา อาข่า ลาหู่ ปาด่อง 
กระเหรี่ยงคอยาว ปะหล่อง  ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพ้ืนเมือง 

เที่ยง บริการอาการกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ออกเดินทางสู่ พระต้าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนักดอยตุงก่อตั้งขึ้นจากพระราชด าริของ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า อาคารพระต าหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการผสมผสาน
ระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพ้ืนเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ส าคัญในการมา



เที่ยวดอยตุง นั่นก็คือการเก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส นั่นคือ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมือง
หนาวในหุบเขา 

 

น าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติของ
เมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือเป็น พระธาตุประจ าปีกุน ถือว่าครั้งหนึ่ง
ในชีวิตผู้ที่เกิดปีกุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิต 

 

มุ่งหน้าเดินทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันได
บนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมี
ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ 
เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นที่ถ่ายท าละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”  



  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร  

จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมือ
ชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพ้ืนเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพ้ืนเมือง และสินค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซ้ือ 

 

ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 

 

 

 



 
วัดร่องเสือเต้น – วัดป่าสัก - เมืองต้นผึ ง สปป ลาว -  สามเหลี่ยมทองค้า    (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ 
“วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนว
ประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และ
ภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย  

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยัง วัดป่าสัก  วัดเก่าแกคู่่เมืองเชียงแสนที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ 
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู กษัตริย์องค์ที่ 3 พระโอรสในพระเจ้าชัยสงครามแห่งราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้มาสร้างเมืองเชียงแสน  มีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมเนื่องจากได้รับ
อิทธิพลมาจากหลากหลายศิลปะ ได้แก่ พุกาม จีน ขอม สุโขทัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 



น้าทุกท่านนั่งเรือข้ามฝ่ัง ไปยัง เมืองต้นผึ ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว อยู่ในเขตการปกครองพิเศษของจีนที่สัมปทานจาก
รัฐบาลลาวเวลา 99 ปี มีสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกสูง ที่พักอาศัย ร้านค้า สถานบันเทิง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาปัตยกรรก
รรมแบบจีน นอกจากนี้ยังมี ตลาดไชน่าทาวน์ วัดแบบจีน ทั้งโรงแรมและกาสิโน ในเครือ คิงส์โรมันกรุ๊ป  อิสระให้ทุก
ท่านช้อปปิ้งและถ่ายรูปตามอะยาศัย   

 
หลังากนั้นพาท่านไปยัง สามเหลี่ยมทองค้า เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงราย) ลาว 
(แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ าโขงตัดผ่านชายแดน
ไทยและลาว บริเวณนี้ยังเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ าโขงและแม่น้ ารวก มีจุดท่องเที่ยวอย่างเช่น หลักกิโลเมตรสามเหลี่ยม
ทองค า, ซุ้มประตูโขง, ตุงเฉลิมพระเกียรติ, พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระพุทธนวล้านตื้อ) สักการะ หลวงพ่อผา
เงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่า มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 และขึ้น
ไปยังจุดชมวิวแม่น้ าโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดี 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร  
ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  



วัดห้วยปลากั๊ง– วัดร่องขุ่น- สิงค์ปาร์ค – สนามบินแม่ฟ้าหลวง-สนามบินดอนเมือง   (B/L/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขาราย
รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรง
แปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธ รูปและพระอรหันต์
ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์  

 
น าท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและออกแบบ
อย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ 
คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่น
ของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 

  



น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส  (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าเข้า ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
ไดเ้วลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

16.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8719   
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือ
ขึ นเ ครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

17.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ  
วันที่เดินทาง ราคาพัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
ราคา 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 
29 - 31 ธันวาคม 2563 15,999 2,500 

30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 2564 16,999 3,000 
31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 2564 16,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 16,999 3,000 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ช าระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส ำหรับกำรท ำประกันกำรเดินทำง กรณีท่ีท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัว (หลำยท่ำน) กรุณำแจ้ง

รำยนำมคู่นอนกับเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบ    * รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช าระเงิน * 
ข้อส าคัญ  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 400 บำท ยกเว้นทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี  

- ถ้ำหำกมีผู้เดินทางต่ ากว่า 9 คน ทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 
วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่ำบัตรโดยสำรโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน

และค่ำภำษีน้ ำมันทุกแห่ง กรณีต้องกำรอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสำร ไม่ว่ำเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่เป็นกรณีพิเศษ  

- ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสัมภำระลงใต้ท้องเครื่องบิน สำยกำรบิน NOK AIR  อนุญำตให้โหลดกระเป๋ำสัมภำระลง
ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ำกัดจ ำนวน
ชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงื่อนไขของสำยกำรบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตู้ปรับอำกำศ VIP (น ำเที่ยวตำมรำยกำร) 
- บริกำรน้ ำดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น ำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำงตำมกรมธรรม์ ค่ำรักษำพยำบำลวงเงินท่ำนละ 500,000 บำท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่ำนละ 1,000,000 บำท  ตำมเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
- ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรฐำนตำมรำยกำรที่ระบุ  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ำมินิบำร์ในห้องพัก(ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
- ค่ำอำหำรส ำหรับท่ำนที่ทำนเจ มังสวิรัติ หรืออำหำรส ำหรับมุสลิม 
- ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติมตำมกำรจ่ำยจริง 
- ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำด

มำตรฐำน  
- ค่ำธรรมเนียมกำรจองที่นั่งบนเครื่องบินตำมควำมต้องกำรเป็นกรณีพิเศษหำกสำมำรถท ำได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำยกำรบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด 
- ค่ำภำษีน้ ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 400 บำท  

 



เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หลังจำกส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรจอง 1 วัน เช่น ท่ำนจองวันนี้ กรุณำช ำระเงินมัดจ ำในวัน

ถัดไป ก่อนเวลำ 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่ำท่ำนได้ท ำกำรยกเลิกกำรจองโดยอัตโนมัติหำกไม่ได้รับยอดเงินตำมเวลำที่
ก ำหนด และหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องเดินทำงในพีเรียดเดิม ท่ำนจ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นั่นหมำยถึงว่ำ 
กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตำมระบบ ตำมล ำดับ เนื่องจำกทุกพีเรียดมีที่นั่งจ ำกัด  

- ยกเว้นโปรแกรมรำคำพิเศษ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำบริกำร เต็มจ านวน เท่ำนั้น  
- กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลืออย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระภำยในระยะเวลำที่ที่บริษัทก ำหนด 

ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจ ำให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตำม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกค้ำช ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ำมี) 
* ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื่องจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง 

สภำพกำรจรำจร สถำนที่ท่องเที่ยวปิดให้บริกำร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยส่วนนี้ทำงบริษัทจะค ำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ หำกกรณีที่จ ำเป็นจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ทำงบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกยำนพำหนะ กำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน 

ภัยธรรมชำติ กำรเมือง จรำจล ประท้วง ค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท  

- เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรใดบริกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่

สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจหรือให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจำก

มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯก ำกับเท่ำนั้นกรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทำง (เลื่อนวันเดินทำง) 

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริงส ำหรับกำรด ำเนินกำรจองครั้งแรก ตำม

จ ำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง หรือ เลื่อนกำรเดินทำงไปในพีเรียดวันอ่ืนๆ โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่ำนทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนกำรเดินทำงใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลำงำน กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำกำร

ยืนยันทุกครั้งหำกท่ำนลำงำนแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 



- กรณีที่ท่ำนต้องออกบัตรโดยสำรภำยใน (ตั๋วภำยในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณำติดต่อ

สอบถำมเพ่ือยืนยันกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสำรภำยในที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำเดินทำงได้ 

เพรำะมีบำงกรณีที่สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกำล สภำพภูมิกำศ และ ตำรำงบินของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคัญเท่ำนั้น สิ่งส ำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีกำรบินภำยใน 

ทำงบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสำรให้และท่ำนจ ำเป็นต้องมำถึงสนำมบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง 

โดยในส่วนนี้หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีท่ำนเป็นอิสลำม ไม่ทำนเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อำหำรบำงประเภท กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 

วันก่อนกำรเดินทำง หรือตั้งแต่ที่ท่ำนเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทำงบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียง

หรือ 3 เตียง ทำงบริษัทไม่มีนโยบำยจัดคู่นอนให้กับลูกค้ำที่ไม่รู้จักกันมำก่อน เช่น กรณีที่ท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน 

จ ำเป็นต้องช ำระค่ำห้องพักเดี่ยวตำมที่ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง กรณีท่ำนลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยังจุดหมำย

ปลำยทำงตำมที่ท่ำนต้องกำร  

- รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้ำนอำหำรที่ระบุในโปรแกรมอำจจะมีกำร

เปลี่ยนแปลงเนื่องจำกร้ำนอำหำรปิดท ำกำรชั่วครำว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอำจจะมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสำร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรำยละเอียดส่วนใดผิด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบไม่ว่ำส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำหน้ำแรกของหนังสือเดินทำงให้ทำงบริษัทเพ่ือใช้

ในกำรออกบัตรโดยสำร 

- หลังจำกท่ำนช ำระค่ำทัวร์ครบตำมจ ำนวนเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรียมตัวกำรเดินทำงให้

ท่ำนอย่ำงน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทำง 

- อัตรำทัวร์นี้ เป็นอัตรำส ำหรับบัตรโดยสำรเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่ำนจะไม่สำมำรถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได้ จ ำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตำมก ำหนดกำรเท่ำนั้น หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่เป็น

กรณีพิเศษ 

- ทำงบริษัทไม่มีนโยบำยจัดคู่นอนให้กับลูกค้ำที่ไม่รู้จักกันมำก่อน เช่น กรณีที่ท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ

ห้องพักเดี่ยวตำมที่ระบุ 

- ส ำหรับลูกค้ำที่เดินทำง 3 ท่ำน และ ต้องกำรพักห้องส ำหรับ 3 ท่ำน อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้ในบำงกรณี ขึ้นอยู่กับ

โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ำมีห้องรอบรับส ำหรับ 3 ท่ำน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่ำนจ ำเป็นจะต้อง

ช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตำมจริง ยกเว้นเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ณ วันเดินทำงกลับ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจำกบัตรโดยสำร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตรำพิเศษ) สำยกำรบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในกำรเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้ำเดินทำงด้วยกัน กรุณำเช็คอินพร้อมกัน และ สำยกำรบินจะพยำยำมที่สุด

ให้ท่ำนได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มำกท่ีสุด  



- ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง  

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั งหมดนี แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 
 



 


