
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 22161 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – ดอยตงุ – พระต าหนกัดอยตุง – สวนรุกขชาตแิมฟ้่า

หลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี ้– ดอยผาฮี ้– เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ร ์

 
07.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยมัคคเุทศกน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอนรับทำ่น พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เชค็อนิใหแ้กท่ำ่น 

 
08.30 น ำทำ่นเดนิทำงโดยสำยกำรบนิ ไทย สมายด ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE130 

09.55 เดนิทำงถงึ สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย รับสมัภำระพรอ้มออกเดนิทำงตำมรำยกำร 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระต าหนกัดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ก่อสรำ้งเมื่อปี พ.ศ. 
2531 ออกแบบผสมผสำนระหวำ่งชำเลต่ ์สไตลส์วสิ กับสถำปัตยกรรมลำ้นนำ ตกแตง่ภำยนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมส้กั

ขนำดเล็กทีไ่ดจ้ำกกำรทอนไมท้ีไ่ม่ไดข้นำดในสวนป่ำขององคก์ำรอตุสำหกรรมป่ำไม ้เพือ่ใหไ้มส้กัทีเ่หลอืเจรญิเตบิโต

แข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชนต์อ่ไป ภำยในพระต ำหนักบผุนังดว้ยไมส้นจำกลังไมท้ีใ่สเ่ครือ่งมอืและอปุกรณ์ขนำดใหญ่น ำเขำ้
มำจำกต่ำงประเทศ สว่นพื้นเป็นไมส้ักทองทีอ่งคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมน้อ้มเกลำ้ฯ ถวำย กำรสรำ้งพระต ำหนักจงึเป็น

ตวัอยำ่งของกำรรูจั้กใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งรูค้ณุคำ่ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 



 
 
น ำทำ่นชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงกำรพัฒนำดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงำน) ประกอบไปดว้ยสนำม

หญำ้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตำมไหลเ่ขำ บนพืน้ทีร่ำว 30 ไร่ หนำ้พระต ำหนักดอยตงุ ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิ
ของหมู่บำ้นอำขำ่ป่ำกลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทำงล ำเลยีงส ำคัญและเป็นทีพั่กของกองคำรำวำนฝ่ิน น ้ำยำท ำเฮโรอนี และ

อำวธุสงครำม แตใ่นปัจจบุนั สรำ้งสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนำว ตำมพระรำชด ำรขิองสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำช

ชน ีทีต่อ้งกำรใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกำสไปตำ่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนำว 
 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยู่แถวดอยตงุบรเิวณเขตชำยแดนไทยพม่ำ เป็นแลนด์
มำรค์อกีจดุทีว่วิสวยงำมสำมำรถมองเห็นป่ำเขำ หมู่บำ้น และฐำนทัพของพม่ำของฝ่ังประเทศพม่ำไดอ้ย่ำงกวำ้งแบบพำ

โนรำมำ่  

 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอ ำเภอแม่สำยตดิกับชำยแดนไทยพม่ำ ชำวเขำเผ่ำอำข่ำบำ้นผำฮี ้ส่วนใหญ่

ประกอบอำชพีเกษตรกรรม ทัง้กำรปลกูใบชำและกำแฟ จำกชมุชนเล็กๆทีพั่ฒนำหมู่บำ้นใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วกับกำร
ปลกูกำแฟและขำยเมล็ดกำแฟ จำกนัน้ใหท้ำ่นอสิระ จบิชำกำแฟทีร่ำ้น กาแฟภูผาฮี ้รำ้นกำแฟหลักสบิแตว่วิหลักลำ้น 

ใหท้ำ่นชมววิชมหมอกสวยๆทีอ่ยูต่รงหนำ้พรอ้มสดูอำกำศใหเ้ต็มปอด 
 



 
 
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลำดนัดยำมค ำ่คนื ในตัวเมอืงเชยีงรำย ทีม่สีนิคำ้พื้นเมอืงของเชยีงรำย

ใหจั้บจ่ำยมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ของฝำก สิง่ทอ ของแต่งบำ้น และอำหำรพื้นเมือง เป็นทีจ่ ำหน่ำยของทีร่ะลกึฝีมือ

ชำวเขำและคนพืน้บำ้นทัง้เสือ้ผำ้ เครื่องประดับ กระเป๋ำหลำกแบบของชำวเขำ ผลติภัณฑพ์ื้นเมอืง ผำ้ม่ำน ผำ้ลำยปัก
ฝีมอืชำวเขำทีช่ำวเขำจะน ำมำจ ำหน่ำยกันเองในรำคำทีไ่ม่แพงนัก มจี ำหน่ำยของตกแตง่บำ้นทีท่ ำจำกไม ้มีลำนเบยีร ์

รำ้นอำหำรและกำรแสดงใหไ้ดรั้บชม 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

ทีพ่กั BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่อง วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งขุน่ – เชยีงใหม ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีส่ ำคัญอยู่ทีพ่ระอโุบสถใหม่ทีส่รำ้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จำกฝีมอื
กำรรังสรรคข์อง นำยพุทธำ หรอื สลำ่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชำวเชยีงรำย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั ในกำรสรำ้งวัด

ร่องขุน่อนัเลือ่งชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้ำเงนิฟ้ำตัดสลับกับสทีอง อกีหนึง่ควำม

งดงำมภำยในอโุบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธำนของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคลบดตีรโีลกนำถ" พระประธำนสงิหห์นึง่
สขีำวมกุ ขนำดหนำ้ตกักวำ้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เดน่เป็นสงำ่ทำ่มกลำงสนี ้ำเงนิ - ฟ้ำ ของภำพวำดทีอ่ยูร่ำยลอ้ม 

 



 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลำงเมอืงเชยีงรำย ปัจจุบันไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นพระอำรำม
หลวง มำตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองคจ์ริงอยู่ทีน่ี่ แต่ภำยในวัดยังมีโบรำณสถำน และ

โบรำณวัตถุสรำ้งดว้ยศลิปะแบบลำ้นนำโบรำณ เป็นอำคำรไม ้ตำมจนิตนำกำรของ อำจำรย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชำต ิ
ขนำดกวำ้ง 8 เมตร ยำว 12 เมตร ภำยในม ีพระพุทธรัตนำกร นวตุตวิสัสำนุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงรำย 

 
เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 

 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยู่บนเขำมเีนนิ
เขำรำยรอบวัดสำมำรถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมสิง่ที่

โดดเด่นของวัดนี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึง่เป็น

เจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตำลักษณะเป็นทรง
แหลมเป็นศลิปะสถำปัตยกรรมแบบไทยลำ้นนำผสม

จีน เชือ่กันว่ำหำกใครไดม้ำเยือนจะหมือนกับไดข้ึน้
สวรรค ์

 

 
 

 



จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บกำรบรูณะออกแบบและกอ่สรำ้งโดยอำจำรยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ จำกวัดเล็กๆ ซึง่
อยู่ในสภำพค่อนขำ้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลำยเป็นศำสนสถำนที่สวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมและงำนศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลำยออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้ำเยีย่มชมวดันีอ้ยำ่งคบัคัง่ตลอดปี ซึง่อำจำรยเ์ฉลมิชยัปรำรถนำจะสรำ้ง

วัดใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์ัมผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววำววจิติรงดงำมแปลกตำ ภำยในอุโบสถมี
ภำพจติรกรรมฝำผนัง โดยเฉพำะภำพพระพุทธองคห์ลงัพระประธำนซึง่เป็นภำพทีใ่หญง่ดงำมมำก  

 
หลงัจำกนัน้น ำเดนิทำงเขำ้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ 
 

ทีพ่กั WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 



วนัทีส่าม สวนดอกไมแ้มร่มิ – ถา่ยรูปประตทูา่แพ – วดัพระธาตดุอยค า – รา้นของฝากวนสันนัท ์– ชมคาเฟ่ – สนามบนิ

เชยีงใหม ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

                 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนดอกไม ้แมร่มิ บรเิวณอ ำเภอแมร่มินี ้มสีวนดอกไมม้ำกมำยหลำกหลำยสวน สวนทีม่ชี ือ่เสยีงมำก

อำท ิI love flower farm , สวนดอกไมล้งุลพ , ไร่กลิน่เกษร , สวนลงุจวนป้ำใจ ๋, สวนดอกไมป้้ำนกเอีย้ง แตล่ะสวนก็จะ

มดีอกไมจ้ัดแต่งสวนทีแ่ตกต่ำงกันไป เชน่ดอกมำกำเร็ต ดอกคัตเตอร์ (ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงสวนดอกไม ้
ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเวลำ และรำยกำรทวัร์) 

 

 
 
 

น ำท่ำนเช็คอนิแลนดม์ำร์ค ทีไ่ม่วำ่ใครจะมำเชยีงใหม่ก็ตอ้ง

มำเช็คอนิพรอ้มกับถ่ำยรูป โพสท่ำชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูทา่
แพ หรอืชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูำงทศิตะวันออก 

และเป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบัน
เป็นประตเูมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีำนประต ู(หมำยเหต ุ: ขอ

สงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีำรจัด
งำน) 

 

 



เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 
 

 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส ำคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อำยุเกำ่แกก่วำ่ 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค ำ 
ดำ้นหลังอทุยำนหลวงรำชพฤกษ์ ห่ำงจำกตัวเมอืงประมำณ 10 กโิลเมตร วัดพระธำตดุอยค ำสรำ้งในปี พ.ศ. 1230 รัช

สมัยพระนำงจำมเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รำ้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ

บรมสำรรีกิธำตขุองพระพุทธเจำ้ ศำลำกำรเปรียญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แตช่ำวบำ้น
นยิมเรยีกวำ่ "วดัดอยค ำ" ไฮไลทท์ีส่ ำคญัของกำรมำเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืกำรมำสกักำระ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีง

อย่ำงมำกในเรื่องของควำมศักดิส์ทิธิ ์นอกจำกนี้ดำ้นหลังของวัดท่ำนจะไดพ้บเห็นกับววิของเมื่องเชยีงใหม่อกีดว้ย 
(หมำยเหต ุ: ทีว่ดัไมม่จี ำหน่ำยดอกมะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 

จดุธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วำ่คำถำ “โอม นะโมพุทธำยะ ยะอะสะสมุัง จะปำคะ แลว้ตำมดว้ยชือ่ ....... แลว้
ตำมดว้ยเรือ่งทีต่อ้งกำรขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อส ำเร็จโดยดว่น เมือ่ขำ้พเจำ้ส ำเร็จแลว้

จะน ำมะลจิ ำนวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มำถวำยแกท่ำ่น” *แนะน ำ ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได*้ 

 

 
 



น ำท่ำนซือ้ของฝำกเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรำ้นของฝำกพื้นเมอืงของเชยีงใหม่ มีของฝำกมำกมำย อำท ิไสอ้ั่ว 
แคปหมู น ้ำพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝำกขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม่ (หมำยเหตุ : กรณีรำ้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็น

ตลำดวโรรสแทน) 

 
น ำทำ่นเช็คอนิคำเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจำกถ่ำยรูปมำเหนื่อยๆรอ้นๆ ใหท้ำ่นไดพั้กจิ๊บกำแฟ เครือ่งดืม่ ขนมเคก้พรอ้ม

กับสัมผัสอำกำศเย็นสบำยภำยในคำเฟ่ มีกำรตกแต่งประหนึ่งว่ำท่ำนก ำลังอยู่ในพงไพร มีกำรจ ำลองน ้ำตก และกำร
ตกแตง่สวนทีใ่หค้วำมรูส้กึผอ่นคลำยเมือ่ทำ่นมำถงึ มจีดุถำ่ยรูปทีเ่รยีกไดว้ำ่  

 

 
 

18.00 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูส่นำมบนิเชยีงใหม ่
20.20 น ำทำ่นเดนิทำงโดยเทีย่วสำยกำรบนิ ไทย สมายด ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE121 

21.40 เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 11,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 11,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

07 – 09 มกราคม 2565 12,999 2,000 

12 – 14 มกราคม 2565 11,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2565 12,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2565 12,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2565 12,999 2,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

*ราคาขา้งตน้เป็นราคาทีต่ ัว๋เคร ือ่งบนิวนัทีท่ าการเช็คเมือ่วน้ที ่20 กนัยายน 2564* 
*และอาจมกีารเปลีย่นแปลงราคา และไฟลท์บนิทีใ่กลเ้คยีงแทน* 



 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่รถโดยสำรตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ  

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 Kg/ทำ่น (กรณีเดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิไทยสมำยดเ์ทำ่นัน้) 

 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 Kg/ทำ่น 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้

เป็นส ำคญั 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ทำ่น) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม
เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บำท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้วมคำ่สมัภำระ) 

 คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท  

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิทเทำ่นัน้ 

 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่วำ่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ

ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. วนัเวลำดงักลำ่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยุดท ำกำรของ
ทำงบรษัิท 

 
 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิกำร

จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำงมำกกว่ำ 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงมำกกวำ่ 15 วัน คนืเงนิคำ่ทัวร ์50% และหรอืหักคำ่ใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ อำท ิคำ่จองยำนพำหนะ 
รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรือคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคนื

เงนิได ้
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคญั 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก
ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  

6. เงื่อนไขกำรเดนิทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกัดกำรเดนิทำง ในแต่ละจังหวัดอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบิตัติำมเงือ่นไขของจังหวดันัน้ๆ 

 
 

 

 
 



 


