
PTL-NP02 PACKAGE 3D2N เชยีงราย ดอยตงุ ดอยแม่สลอง ชมพญาเสอืโคร่ง  
  

 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21504 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTL-NP02 PACKAGE 3D2N เชยีงราย ดอยตงุ ดอยแม่สลอง ชมพญาเสอืโคร่ง  
  

 
 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิเชยีงราย 
เทีย่วดอยแมส่ลอง ดอยตงุ ชมพญาเสอืโครง่ เก็บทุกไฮไลทเ์ชยีงราย

บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง  

 
อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่
ทา่น 

5,999.- 6,999.- 7,999.- 8,999.- 9,999.- 1,800.- 

 

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

 

ชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถาม
เจา้หนา้ที ่

 
 

วนัแรก สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย –ไรช่าฉุยฟง -  ดอยแมส่ลอง - พระ
บรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ี- ชมพญาเสอืโครง่ดอยแม่
สลอง หรอื วดัพระแกว้ 

XX.XX น. หลังจากรับสัมภาระและท าธุ ระส่วนตัวแลว้ น าท่านออกเดินทางดว้ย                 
รถตูป้รบั อากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ ระหว่างทางบรกิารท่านดว้ย SET BOX พรอ้ม
น า้ดืม่(1)   ใหทุ้กท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง 

วนัที ่ วดัโปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 

สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – ไรช่าฉุยฟง -  ดอย

แม่สลอง – พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหา

สนัตคิรี ี– ชมพญาเสอืโคร่งดอยแม่สลอง หรอื วดั

พระแกว้     

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ดอยตงุ -พระต าหนกัดอยตงุ -สวนแมฟ้่าหลวง – พระ

ธาตุดอยตุง – ดอยชา้งมูบ – ดอยผาฮี-้รา้นกาแฟ 

ภูผาฮี ้– ตลาดแมส่าย -  เชยีงรายไนทบ์ารซ์่า  หรอื 

ถนนคนเดนิ 

  อสิระ 
 

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัรอ่งขุน่ –ไรบุ่ญรอด สงิหป์ารค์ - 

วดัหว้ยปลาก ัง้ – ของฝาก – สนามบนิแมฟ้่าหลวง 
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ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีบ่า้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย  อ าเภอแมฟ้่าหลวงและ อ าเภอ
แมจ่ัน จังหวัดเชยีงราย เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ด ีตัง้อยูใ่นภมูปิระเทศแถบ 
เทอืกเขาสงู ดว้ยความความสวยงามของไร่ชาทีก่วา้งใหญ่กวา่พันไร่โดยจะปลกู
โคง้วนตามสนัเขาและลดหล่ันเป็นขัน้บันไดซึง่ดสูวยงามแปลกตากวา่ไร่ชาทีอ่ืน่
ท าใหไ้รช่าฉุยฟงกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่น จังหวัดเชยีงราย 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยแมส่ลอง เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชมุชนชาวจนีฮอ่ 
แห่งกองพล 93 ทีต่ัง้หลักแหลง่บนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชมุชนชาวจนี
บนดอยแม่สลอง มชีือ่ว่า หมู่บา้นสันตคิรี ีตัง้อยู่ทีค่วามสงูจากระดับน ้าทะเล 
เฉลีย่ 1,200 ม. มทีัศนียภาพทีส่วยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได ้
หลักมาจากการปลกูชาอูห่ลง สมัยกอ่นดอยแม่สลองใชเ้ป็นกนัชนกบัชนกลุม่
นอ้ย ท าใหด้อยแมส่ลองในยคุแรกเป็นดนิแดนลีล้ับ ตอ้งหา้ม มปัีญหายาเสพ
ตดิและกองก าลังตดิอาวุธมาตลอด ต่อมา พล.อ.เกรยีงศักดิ ์ชมะนันท ์อดตี
นายกรัฐมนตรี ไดร้เิริม่โครงการปลูกชา และปลูกสนสามใบ เพือ่ทดแทนป่า
ชมุชนบน ดอยแม่สลองไดช้ือ่ใหม่ เป็นบา้นสันตคิรีมีกีารออกบัตรประชาชน
ใหเ้มือ่ปี พ.ศ.2521 ดอยแม่สลองคนืสู่ความสงบ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคัญ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 
 

บนดอยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ คือ พระบรมธาตุเจดียศ์รี
นครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ีสรา้งแลว้เสร็จเมือ่ราวปี  พ.ศ. 2539 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จยา่ เป็นเจดยีแ์บบลา้นนาประยกุต ์ประดับกระเบือ้งสี

เทา มซีุม้จระน าดา้นละสามซุม้ เรอืนธาตปุระดับพระพทุธรูปยนืสีท่ศิ องคร์ะฆัง
ประดับแผน่ทอง แกะสลักลวดลาย 
น าท่านเดนิทางชมความงามของถนนสายพญาเสอืโคร่ง หรือ ดอกซากุระ
เมอืงไทย ทีจ่ะบานสะพร่ังในชว่งเดอืนธันวาคม ถงึเดอืน มกราคม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพอากาศในชว่งนัน้ ซึง่จะเป็นพันธุด์อกเล็กสขีาวอมชมพูซึง่หาไดย้าก
ในประเทศไทย 
กรณีชว่งทีเ่ดนิทางพญาเสอืโครง่ยังไมบ่าน หรอืไมม่ดีอกใหช้มแลว้ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยังวัดพระแกว้ 
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พระแกว้มรกต ณ วดัพระแกว้ จังหวัดเชยีงราย  ถูกสรา้งขึน้ในวโรกาสมหา 
มงคลที่สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ทรงเจรญิพระชนมายุครบ 90 
พรรษาที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชยีงรายจงึไดจั้ดสรา้งพระพุทธรูปหยก ขนาด
กวา้ง 47.9 เมตร สงู 65.9 เมตรสรา้งขึน้ดว้ย
หยก จากประเทศแคนาดา พระพุทธรูปหยก
องคน์ี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นองคแ์ทนพระแกว้มรกต 
เพราะพระแกว้มรกตถูกคน้พบ ณ เจดีย์พระ
แกว้เป็นแห่งแรกเมือ่ปี พ.ศ.1977 ซึง่สมเด็จ
ย่าไดพ้ระราชทานนามพระพุทธรูปหยกองคน์ี้
วา่ “พระพทุธรตนากร นวตุวิัสสานุสรณ์มงคล” 
มคีวามหมายว่า พระพุทธเจา้ผูท้รงเป็นอากร
แห่งรัตน เป็นมงคลอนุสรณ์ 90 พรรษา และ
โปรดเกลา้ใหเ้รียกสามัญนามว่า “พระหยก
เชยีงราย”   จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงเชยีงราย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 
พกัที ่  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่อง ดอยตงุ -พระต าหนกัดอยตงุ -สวนแมฟ้่าหลวง – พระธาตดุอยตงุ – 

ดอยชา้งมบู – ดอยผาฮี-้รา้นกาแฟภผูาฮี ้– ตลาดแมส่าย -  เชยีงราย
ไนทบ์ารซ์า่  หรอื ถนนคนเดนิเ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (4) 

น าทุกท่านเดินทางไปยัง พระต าหนกัดอยตุง ถือเป็นบา้นหลังแรกของ 
สมเด็จย่า สรา้งขึน้จากพระราชทรัพยส์ว่นพระองค ์เป็นอาคารปลกูสรา้งทีเ่นน้
ความเรยีบงา่ยจากนัน้พาทา่นชมไฮไลทข์องดอยตงุคอื  สวนแมฟ้่าหลวง ซึง่
เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมืองหนาวสรา้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2535 บนพื้นที่
ประมาณ 12 ไร ่ใกลก้บัพระต าหนักดอยตงุ สวนแมฟ้่าหลวงไดร้ับการออกแบบ
ใหส้วยงามตลอด 365 วัน แปลงไมด้อกหลากหลายพันธนั์บหมืน่ดอกถูกจัด
แตง่หมนุเวยีนใหส้วยงามไมซ่ ้ากนัทัง้สามฤด ูปัจจบุันสวนแมฟ้่าหลวงไดข้ยาย
พืน้ทีเ่พิม่อกี 13 ไร ่เป็นสวนหนิ สวนน ้า สวนปาลม์ และสวนไมป้ระดับ รวมเนือ้
ทีส่วนแมฟ้่าหลวงทัง้หมดเป็น 25 ไร ่  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

จากนั้นพาท่านไปสักการะ วดัพระธาตุดอยตุง อ าเภอแม่จัน เป็นสถานที่    
ประดษิฐานพระเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตสุว่นพระรากขวัญเบือ้งซา้ย หรอื
กระดกูไหปลารา้ และไดปั้กตงุหรอืธงบชูาพระบรมสารรีกิธาตุ เป็นตงุตะขาบมี
ความยาวถงึพันวาปักไวบ้นยอดดอยปล่อยชายตุงปลวิสะบัดถงึทีใ่ดใหห้มาย
เป็นเขตศักดิส์ทิธิด์อยนี้จงึไดช้ือ่วา่ดอยตุงมาจนถงึปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตงุ
เป็นปฐมเจดยีแ์ห่งลา้นนา ตุง คอืศรเีมอืง ขวัญเมอืง และเป็นเอกลักษณ์ของ
ลา้นนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์ส ิทธิ์ตลอดมา  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่  
จุดชมววิดอยชา้งมูบ อยู่บรเิวณดอยตุงเขตชายแดนไทยพม่า ซึง่จุดนี้จ า
สามารถชมววิพาโนรามาทีจ่ะเห็นป่า เขา หมู่บา้น และฐานทัพของฝ่ังพม่า น า
ทา่นเดนิทางสู ่ดอยผาฮี ้อยูใ่นอ าเภอแมส่าย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆอยูอ่ยูก่ลางหบุ
เขา ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูท่ีน่ี่คอื ชาวไทยภเูขาเผา่อาขา่ มเูซอร ์และทีส่ าคัญทีน่ี ่

  เป็นแหล่งปลูกกาแฟทีข่ ึน้ชือ่ของเชยีงราย ทีค่ัดสรรเมล็ดกาแฟคณุภาพทีส่ง่
ขายทั่วประเทศ จากนัน้ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัยที ่รา้นกาแฟภผูาฮี ้ไฮไลท์
ของที่นี่คือ วิวของรา้นที่สวยงาม มีมุมน่ังเล่นหอ้ยขา ใหท้่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศววิหลักลา้น หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แม่สายเป็นอ าเภอเหนือ
สดุของประเทศไทย ตดิ กับจังหวัดท่าขีเ้หล็กของประเทศพม่าโดยมแีม่น ้าแม่
สายเป็นพรมแดน มสีะพานเชือ่มเมอืงทัง้สองเขา้ดว้ยกัน ทัง้ชาวไทยและชาว
พม่าเดนิทางไปมาหาสูค่า้ขายกันโดยเสรนัีกท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเดนิทาง
ไปยัง ตลาดแม่สาย เพื่อซือ้สนิคา้พื้นเมืองและสนิคา้ราคาถูกเช่น สบู่สุมน
ไพร เครื่องทองเหลอืง ตะกรา้ การขา้มไปท่าขีเ้หล็ก นักท่องเทีย่วชาวไทย
เดนิทาง เขตประเทศพม่าไดทุ้กวันโดยใชบ้ัตรประชาชน หรอืบัตรอืน่ๆ ทีท่าง
ราชการออกให ้คา่บรกิารคนละ 30 บาท คา่ผ่านแดนเขา้พม่า 10 บาท สนิคา้
ทีไ่ม่อนุญาตใหซ้ือ้เขา้ไทยไดแ้ก ่สนิคา้จากสัตวป่์า สรุา บหุรีต่า่งประเทศและ
ซดีลีามกอนาจาร หากซือ้มาเพือ่การคา้ตอ้งเสยีภาษีน าเขา้ใหถู้กตอ้งดว้ย พา
ทุกท่านเดนิทางถงึ เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ ทีร่วมสนิคา้พืน้บา้น สนิคา้ท ามอื 
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สนิคา้หัตถกรรมสวยตอ้งไม่พลาดทีน่ี่ นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังมรีา้นอาหาร 
เวทกีารแสดง ร าไทย และสะลอ้ ซอ ซงึ ซึง่เป็นการแสดงดนตรพีืน้บา้น เป็น
การอนุรักษ์ศลิปะแบบลา้นนาเอาไวด้ว้ย                  

เปิดทกุวัน 18.30 น. - 23.00 น. 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น 

พกัที ่  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัรอ่งขุน่ –ไรบ่ญุรอด สงิหป์ารค์ - วดัหว้ยปลาก ัง้ – 
ของฝาก – สนามบนิแมฟ้่าหลวง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (6) 

  พาทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัรอ่งเสอืเตน้ ความโดดเดน่ของวัดร่องเสอืเตน้ที ่
เห็นไดช้ัดคือ วิหารวัดร่องเสือเตน้ 
สรา้งและออกแบบโดยศลิปินพืน้บา้น
ชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแกว้ 
หรอืทีค่นรูจ้ัดในนามสลา่นก หลังจาก
ทีจ่บการศกึษาใหม่ๆก็มโีอกาสไดม้า
เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย 
โฆษิตพพิัฒน์ ในการสรา้งวัดร่องขุน่ 
จนไดซ้มึซับศลิปะแนวพุทธศลิป์มา
จากอาจารย์เฉลมิชัย จากนัน้พาทุก
ท่านเดนิทางไปยังวดัรอ่งขุน่ ตัง้อยู่
ใน อ าเภอเมอืงถอืเป็นอกีหนึง่แลนด์ 
มารค์ทีต่อ้งไปเมือ่ไปเยอืนเมือ่ไปถงึ
จังหวัดเชยีงราย ส าหรับ “วัดรอ่งขุน่”
วั ดที่ออกแบบและก่อสร า้งโดย 
“อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน”์ 
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จติรกรเรืองนามทีอุ่ทศิตนสรา้งวัดอันยิง่ใหญ่นี้ข ึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มี
ความโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์ทางศลิปะและสถาปัตยกรรมทีแ่สนวจิติรอลังการ 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2540 จนถงึปัจจบุัน    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 พาท่านเขา้ชม สงิหป์ารค์ ไรบุ่ญรอด แหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 8,000 ไร ่มากมายดว้ยพชืพรรณตา่งๆ ทีข่ ึน้เต็ม
เนนิเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรมตา่งๆ ในไร่ เชน่ 
รถเดยีวเทีย่วทั่วกับฟารม์ทัวรส์งิหป์ารค์ ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยาน
ชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ (ราคารถรางรวมอยูใ่นราคาทวัร)์ 
 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ 
เป็นวัดสวยงามและไดร้ับความ
นิยมอีกวัดนึงในจังหวัดเชยีงราย 
และปัจจุบันวัดหว้ยปลากัง้เป็นวัด
ที่ มี ศ รั ท ธ า จ า ก ต่ า ง จั ง ห วั ด 
ต่างประเทศ เข า้มากราบไหว ้
นมัสการ และปฏิบัติธรรมเ ป็น
จ านวนมาก ถอืเป็นจุดก าเนดิพุทธ
ศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่
ส าคัญ ภายในวัดยังมพีระมหาพบ
โชคธรรมเจดยี ์9 ชัน้ ภายในมพีระโพธสิัตวเ์จา้แมก่วนอมิจ าลองแกะสลักจาก
ไมห้อม และแต่ละชัน้จะมีพระพุทธรูปประจ าชัน้ประดษิฐานอยู่ พาทุกท่าน
เดนิทางไปยังรา้นของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ สนิคา้พื้นเมอืงและอาหาร
พื้นเมืองไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชยีงราย  เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
บรกิารทา่นดว้ยอาหาร setboxพรอ้มน า้ดืม่ (8) 

XX.XX น. ออกเดนิทางจากเชยีงราย กลับกรงุเทพฯ.........  
 

.............................. 
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✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 2 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 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

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 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

ราคาแพ็คเกจ ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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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 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขา้งตน้แลว้* 
 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  

      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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