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จงัหวดัเชยีงราย 

 
อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่
ทา่น 

5,888 6,288 6,888 7,588 8,988 1,500.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย  
                    5-7 วนั (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถาม
เจา้หนา้ที ่

 

 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิเชยีงราย 
ไหวพ้ระธาต ุ 9 จอม เสรมิสริมิงคล 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
 
 
 
 

วนัที ่ วดัโปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย-พระธาตุจอมสกั  

พระธาตุจอมจนัทร-์พระธาตุจอมสวรรค-์พระธาตุจอม

กติต-ิพระธาตจุอมทอง    

SET 
BOX 

  

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

พระธาตุจอมแว่-พระธาตุจอมหมอกแกว้-พระธาตุจอม

แจง้-พระธาตุจอมผ่อ-เชยีงราย ไนทบ์ารซ์่า หรอื ถนน

คนเดนิ 
   

 

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

วดัร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด-วดัร่องเสือเต้น  

วดัหว้ยปลาก ัง้-รา้นของฝาก-สนามบนิแมฟ้่าหลวง 
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วนัแรก สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย-พระธาตจุอมสกั-พระธาตจุอมจนัทร ์

พระธาตจุอมสวรรค-์พระธาตจุอมกติต-ิพระธาตจุอมทอง    

XX.XX น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย หลังจากรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ บรกิารอาหารเชา้แบบ set box (1) 

  น าท่านเดนิทางสักการะ พระธาตซุึง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวพุทธ ทีเ่ป็น

สถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อัน

เปรยีบเสมอืนเป็นองคแ์ทนพระองคไ์วใ้หพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูา ตาม

คตคิวามเชือ่ของชาวลา้นนามาตัง้แต่โบราณกาล เชือ่กันว่าการไดท้ าบุญวัด

ประจ าปีเกดิ หรอืการไดไ้ปท าบญุวัดทีเ่ป็นมงคลนามทัง้เกา้ รวมถงึการไดไ้ป

นมัสการสักการะพระธาตเุกา้จอม จะท าใหเ้กดิความเป็นสริมิงคล “อยู่เย็นเป็น

สุข” หรือ ตามคตลิา้นนาว่า “อยู่ดีกนิหวาน” ประสบความส าเร็จทัง้การงาน 

การเงนิ การด าเนนิชวีติไดส้มดังปรารถนา 

  น าท่านเดนิทางสักการะพระธาตจุอมสกั เดมิชือ่ 

พระธาตดุอยบา้นยาง เป็นวัดสวนป่าสัก จงึไดช้ือ่

วา่วัดพระธาตจุอมสกั จากหลักฐานทางทีจ่ารกึบน

ใบลานพบว่า สรา้งขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรี

เชียงแสน จนถึงสมัยพระเจา้พังคราช กษัตริย์

แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24 พระธาตุถูกแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคอื 1.ประดษิฐานอยู่บนพระธาตุ

ดอยจอมทอง 2.ประดษิฐานอยูบ่นพระธาตจุอมกติ ิ และ 3.น ามาประดษิฐานที่

พระธาตดุอยบา้นยาง ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมสกั เชือ่กนัวา่ถา้

ไดก้ราบไหวท้่านจะไดรั้บสริมิงคลสูงสุดและพานพบแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ

อยา่งน่าอศัจรรย ์เดนิทางตอ่ไปยัง  พระธาตุ

จอมจนัทร ์  พระครูบาทพิย ์เจา้อาวาสวัด

บา้นแหลว เป็นผูส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2453 

โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึน้สู่

ทอ้งฟ้าสว่างไสวระยบิระยับสเีขยีวบนดอย

ที่ตัง้ขององคพ์ระธาตุ เชา้วันรุ่งขึน้พระครู

บาทพิยจ์งึชวนสามเณรขึน้ไปส ารวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งนี้ เห็นวา่เป็น

สถานทีท่ีเ่หมาะสมแกก่ารสรา้งพระธาตเุจดยีเ์ป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่ดอยแหง่นีม้ี

คูลอ้มรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึง่ไม่ตดิกับดอยลูกใดเลยในบรเิวณ

ใกลเ้คียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชน

ทัง้หลายร่วมกันก่อสรา้งเจดีย์ พ.ศ. 2480 

ไดเ้กิดไฟป่าลุกลามไหมศ้าลาและกุฏิจน

หมด คงเหลือไวแ้ต่พระเจดีย์และวหิาร วัด

พระธาตุจอมจันทร์จึงไดก้ลายเป็นวัดรา้ง

ตัง้แตนั่น้มา จนถงึปี 2452 จงึไดม้กีารบรุณะ
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ขึน้มาใหม่ โดยพระมหายงยุทธ เทวธัมโม 

พรอ้มคณะศรัทธา             น าท่านเดนิทางสู่ พระ

ธาตุจอมสวรรค ์เดมิชือ่ "พระธาตดุอยขวย

ต่อ" สันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ประมาณ 700 ปี 

ในสมัยพ่อขุนมังรายมหาราช ตามต านาน

เล่าว่ามียักษ์ตนหนึ่งมีร่างกายเป็นตัวต่อที่

ใหญ่พอดู อาศัยอยู่ในรูขดุดนิขึน้มา (ค าโบราณเรยีกวา่ ขวย) กลายเป็นดอย

ลูกหนึ่งมลัีกษณะเป็นเนนิสูงชัน ต่อมาในปี พ.ศ.2472 โดยการน าของครูบา

ทพิยบ์า้นแหลว ไดบ้รูณะปฏสิังขรณ์ พระธาตขุึน้มาใหม่ และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น 

พระธาตจุอมสวรรค ์เหตเุพราะวา่พระธาตตุัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูตระหงา่นมองเห็น

ไดช้ัดเจนเป็นยอดดอยดุจจอมสวรรค์ น่ันเอง ดว้ยองค์พระธาตุเป็นปูชนีย

สถานทีเ่กา่แกท่ีม่คีนใหก้ารเคารพ เดนิทางตอ่ไปยัง พระธาตุจอมกติต ิโดย

ต านานเล่าว่า พระเจา้พังคราช พรอ้มดว้ยโอรส คือ  พระเจา้พรมมหาราช 

ไดร้ับพระบรมสารีรกิธาตุจากพระเถระเจา้ชาวโกศล เมอืงสุธรรมาวดี นามว่า 

พระพุทธโฆษาจารย์ รวม 16 องค์ ไดส้รา้งเจดีย์ประดิษฐานไว ้ณ ดอย

จอมทองที่เหลืออีก 11 องค ์ทรงโปรดใหน้ าพระโกศแกว้ พระโกศเงนิ มา

รองรับพระบรมธาตุ พระราชทานใหพ้ระเจา้พรหมมหาราชน าไปประดษิฐานไว ้

ทีด่อยนอ้ย หรือดอยจอมกติตทิีพ่ระเจา้สงิหนวัตน ิปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงค์

โยนกไดเ้คยบรรจุพระบรมสารรีธิาตุ ทัง้ 11 องคไ์วด้ว้ยกนั ในระยะตอ่มาเจดยี์

พระธาตทุรุดโทรมมากเจา้ฟ้าเฉลมิเมอืง เจา้เมอืงเชยีงแสน ไดร้่วมกับศรัทธา

ชาวเมอืงบูรณะปฏสิังขรณ์ขึน้อกีครัง้ในปี 2237 ความเชือ่ ในการไหว ้พระ

ธาตุดอยจอมกติตเิชือ่กันว่า ถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานท่านจะอุดมไป

ดว้ยยศถาบรรดาศักดิ ์ลาภยศผูค้นสรรเสรญิ เจา้คนนายคน 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

น าท่านเดินทางสักการะ  วดัพระธาตุดอย
จอมทอง เป็นมงคลนามแห่งเมอืงเชยีงราย เดมิ
เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนทีพ่่อขุนเม็ง
รายจะมาพบพืน้ทีแ่ละสรา้งเป็นเมอืงเชยีงราย ใน
ปี พ.ศ. 1805 ตามหลักฐานปรากฏในหนังสอืพง
ศวดารโยนกของพระยาประชากรจักรกลา่ววา่ เมือ่
พระพุทธศาสนาล่วงแลว้ 956 พรรษามพีระเถระ
เจา้รปูหนึง่นามพระพุทธโฆษา เป็นชาวโกศลเมือ่สธุรรมวด ี(สะเทิม้) ในสามัญ
ประเทศไดอ้อกไปสูเ่มอืงลังกาทวปีน าคัมภรีพ์ระไตรปิฏก แห่งลังกาทวปีมาสู่

สามัญทวปีและพุกามประเทศ และเขา้มาสูโ่ยนกนครไชยบุรศีรเีชยีงแสน น า
พระบรมสารีรกิธาตุ 3 ขนาดรวม 16 องค ์ถวายแก่พระเจา้พังคราช เจา้เมอืง
โยนกนาคพันธ ์พระองคไ์ดแ้บ่งเป็นพระธาตุขนาดใหญ่หนึง่ ขนาดกลางสอง
รวมสามองคส์ง่ใหพ้ญาเรอืนแกว้ เจา้เมอืงไชยนารายณ์ (บรเิวณอ าเภอเวยีง
ชัยในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งบรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่าพระธาตุ
ดอยจอมทอง เพือ่เป็นมงคลนามของเมอืงมพีธิสีงน ้าพระธาตทุกุวันขึน้ 15 ค า่ 
เดอืน 3 (เดอืน 5 เหนือ) ความเชือ่ในการไหวพ้ระธาตุดอยจอมทอง เชือ่กัน
วา่ ถา้กราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานทา่นจะมทีรัพยส์นิเงนิทอง 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 

พกัที ่  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่อง พระธาตจุอมแว-่พระธาตจุอมหมอกแกว้-พระธาตจุอมแจง้  
พระธาตจุอมผอ่-เชยีงราย ไนทบ์ารซ์า่ หรอื ถนนคนเดนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (4) 

น าท่านเดนิทางสักการะ พระธาตุจอมแว่ พระ
ธาตุจอมแว่ไดส้รา้งขึน้โดยพญาง าเมือง เจา้ 
เมืองภูกามยาวในราว พ.ศ. 1837 พระองค์มี
รับสั่ ง ใหข้ันฑเสนามาตย์ น าผู ท้ี่มีความรู ้
ความสามารถมาวางศิลาจารึกเพื่อท าการ
กอ่สรา้งพระธาตเุจดยีข์ ึน้ทีด่อยซางค า(พระธาตุ
จ อ ม แ ว่ )  เ พื่ อ ใ ห ้ไ พ ร่ ฟ้ า ป ร ะ ช า ชน ไ ด ้
สักการะบูชาและไหเ้ป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจ 
ดา้นในพระธาตุเจดยี์ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้และแกว้แหวนเงนิ
ทองเอาไหเงนิไหทองไวเ้ป็นจ านวนมาก ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอย
จอมแว ่- ความหมายนัยยะที ่1 แวเ่ป็นภาษาเหนือ แปลวา่ แวะถา้ผูใ้ดผ่านมา
แวะกราบไหวบู้ชาก็จะแคลว้คลาดปลอดภัยจากสิ่ง เลวรา้ยทั ้งปวง - 
ความหมายนัยยะที ่2 แว ่เปรยีบเหมอืนเสยีงเริม่พดู เริม่เจรจา ถา้ไดก้ราบไหว ้
และตัง้จติอธฐิานการเจรจาธรุกจิจะประสบผลส าเร็จ เดนิทางตอ่ไปยัง  
วดัพระธาตุจอมหมอกแกว้ มเีรื่องเล่าว่า เมือ่ 
100 กว่าปีที่แลว้ ชาวบา้น  ที่ตัง้ถิน่ฐานอยู่แถบ
นั้นไดเ้ขา้ไปหาของป่า และไดพ้บจอมปลวกมี
ลักษณะคลา้ยพระธาตุ บรเิวณนัน้มตีน้สม้ป่อยที่
มลีักษณะโนม้เอยีงเหมอืนพญานาค และไดพ้บ
เครือ่งปั้นดนิเผาแตกอยูท่ั่วบรเิวณ ชาวบา้นจงึได ้
พากันกราบไหวจ้อมปลวกนัน้ เชือ่กันวา่อปุสรรค
ทีเ่ปรยีบเหมอืนหมอกควันสดี าถา้กราบไหวแ้ละ
ตั ้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั ้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแกว้และประสบ
ความส าเร็จ ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตุดอยจอมแจง้ เชือ่กันว่า ถา้ได ้
กราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานทา่นจะประสบความส าเร็จและรูแ้จง้เห็นจรงิ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

น าทา่นเดนิทางสกัการะ พระธาตจุอมแจง้ สรา้ง
เมือ่ พ.ศ. 1331 เดมิเรียกว่า พระธาตุจวน แจง้ 
เนื่องจากสมัยทีพ่ระพุทธองคเ์สด็จถงึสถานทีน่ี้
จวนสว่างพอด ีต่อมาเพีย้นเป็นจอมแจง้ เชือ่กัน
ว่าสถานที่แห่งนี้ เ ป็นที่บรรจุพระเกศาของ
พระพทุธเจา้และพระบรมสารกิธาตพุระหัตถเ์บือ้ง
ซา้ยของพระพุทธเจา้มรีูปทรงคลา้ยพระธาตุชอ่
แฮโดยเป็นเจดีย์ทรงพุ่ม ศิลปะผสมระหว่าง
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สโุขทัยกับศลิปะเวยีงโกศัย ภายในวหิารมหีลวงพอ่จอมแจง้ซึง่มอีายุประมาณ 
600 กว่าปี เป็นพระประธานความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมแจง้ เชือ่
กันว่า ถา้ไดก้ราบไหว ้และตัง้จติอธฐิานท่านจะประสบความส าเร็จและรูแ้จง้
เห็นจรงิ น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตจุอมผอ่ สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2263 นอกจาก
หลักฐานทาง โบราณวัตถุ เชน่ เจดยี ์พระพุทธรูป กองหนิกองอฐิทีส่นันษิฐาน
ไดว้า่ตรงนี้เคยเป็นโบสกเ์ป็นวหิารมากอ่นเทา่นัน้ เดมิมพีระพทุธรปูทองเหลอืง
ทองแดงองคเ์ล็กองคใ์หญจ่ านวนมาก เมือ่ทางการไดเ้ขา้ไปส ารวจโบราณวตัถ ุ
ในระหว่างการรื้อเจดยี์ เมือ่ปี พ.ศ. 2520 พบวัตถุมงคล พรอ้มแผ่นเงนิจารกึ
ประวัตศิาสตรก์ารสรา้งเจดยีท์ีจ่านดว้ยเหล็กจานเป็นภาษาลา้นนาความเชือ่ 
ในการไหวพ้ระธาตดุอยจอมผอ่ ผอ่ เป็นภาษาเหนือ แปลวา่ ดหูรอืมอง เชือ่กนั
ว่าถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานเปรียบเหมอืนการลมืตาเจอแสงสว่างใน
ชวีติ พาทุกท่านเดนิทางถงึ เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ ที่รวมสนิคา้พื้นบา้น 
สนิคา้ท า มอื สนิคา้หัตถกรรมสวยตอ้งไมพ่ลาดทีน่ี ่นอกจากนี้ภายในบรเิวณยงั
มรีา้นอาหาร เวทกีารแสดง ร าไทย และสะลอ้ ซอ ซงึ ซึง่เป็นการแสดงดนตรี
พื้นบา้น เป็นการอนุรักษ์ศลิปะแบบลา้นนาเอาไวด้ว้ย เปิดทุกวัน 18.30 น. - 
23.00 น. 
 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTL-NP06 PACKAGE 3D2N จังหวดัเชยีงราย ไหวพ้ระธาต ุ9 จอม เดนิทาง ม.ค. - ม.ีค.64 
  

วนัทีส่าม วดัร่องขุ่น-สงิหป์ารค์ ไร่บุญรอด-วดัร่องเสอืเตน้-วดัหว้ยปลาก ัง้-รา้น
ของฝาก-สนามบนิแมฟ้่าหลวง 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ ทีพ่กั (6) 

หลังจากรับประทานอาหารแลว้ พาทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัรอ่งขุน่ ตัง้อยูใ่น
อ าเภอเมอืงถอืเป็นอกีหนึง่แลนด ์มารค์ทีต่อ้งไปเมือ่ไปเยอืนเมือ่ไปถงึจังหวัด
เชยีงราย ส าหรับ “วัดร่องขุ่น”วัดทีอ่อกแบบและก่อสรา้งโดย “อาจารยเ์ฉลมิ
ชยั โฆษิตพพิัฒน์”จติรกรเรอืงนามทีอ่ทุศิตนสรา้งวัดอันยิง่ใหญ่นี้ข ึน้เพือ่ถวาย
เป็นพุทธบูชา มคีวามโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์ทางศลิปะและสถาปัตยกรรมที่
แสนวจิติรอลังการ ตัง้แต ่พ.ศ. 2540 จนถงึปัจจบุัน 

น าท่านเขา้ชม สงิหป์ารค์ ไรบุ่ญรอด แหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 8,000 ไร ่มากมายดว้ยพชืพรรณตา่งๆ ทีข่ ึน้เต็ม
เนนิเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรมต่างๆ ในไร่ เชน่ 
รถเดยีวเทีย่วทั่วกบัฟารม์ทัวรส์งิหป์ารค์ ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยาน
ชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ (ราคารถรางและกจิกรรมตา่งๆไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 
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พาทกุทา่นเดนิทางไปยัง วดัรอ่งเสอืเตน้ ความโดดเดน่ของวัดรอ่งเสอืเตน้ที ่
เห็นไดช้ดัคอื วหิารวัดรอ่งเสอืเตน้ สรา้งและออกแบบโดยศลิปินพืน้บา้นชาว
เชยีงราย นายพทุธา กาบแกว้ หรอืทีค่นรูจ้ดัในนาม สลา่นก หลงัจากทีจ่บ
การศกึษาใหม่ๆ ก็มโีอกาสไดม้าเป็นลกูศษิยข์องอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิต
พพิัฒน ์ในการสรา้งวดัรอ่งขุน่ จนไดซ้มึซบัศลิปะแนวพทุธศลิป์มาจากอาจารย์
เฉลมิชยั  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ เป็นวัดสวยงามและไดร้ับความ
นยิมอกีวัดนงึในจังหวดัเชยีงราย และปัจจบุนัวัดหว้ยปลากัง้เป็นวดัทีม่ศีรัทธา
จากตา่งจงัหวัด ตา่งประเทศ เขา้มากราบไหวน้มัสการ และปฏบิัตธิรรมเป็น
จ านวนมาก ถอืเป็นจดุก าเนดิพทุธศาสนาในเชยีงรายแหง่หนึง่ทีส่ าคัญ ภายใน
วัดยงัมพีระมหาพบโชคธรรมเจดยี ์9 ชัน้ ภายในมพีระโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ
จ าลองแกะสลกัจากไมห้อม และแตล่ะชัน้จะมพีระพทุธรปูประจ าชัน้
ประดษิฐานอยู ่พาทกุทา่นเดนิทางไปยงัรา้นของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 
สนิคา้พืน้เมอืงและอาหารพืน้เมอืง  พา  ไดเ้วลาอันสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย  เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  ตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ 

 
XX.XX น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแมฟ้่าหลวง กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ  
  XXXX เทีย่วบนิที ่XXXX  
 
XX.XX น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 
  

.............................. 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ
ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น
การเดนิทางแลว้ 
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✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุก
กรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

✓ คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

  

 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุใน
รายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิคนขบัรถน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 

 
 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมงหากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้
ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอื
ขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่น
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดินทางน้อยกว่า  4 ท่านต่อ 1 รถตู ้ และรายการอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 
 
 
 
 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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