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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 พฤศจิกายน  11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น ำ้ตกแม่ยะ - ดอยอนิทนนท์(สูงสุดแดนสยำม)  
                      พระมหำธำตุนภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – วดัพระธำตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคำว 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘น ้าตกแม่ยะ’ น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสวยและสูงท่ีสุดใน

เขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์และ
ยงัเป็นน ้าตกซ่ึงมีความสวยท่ีสุดเป็นอนัดบั
ตน้ๆ แห่งหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยความสูง
ประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลัน่กนัลง
มาถึงประมาณ 30 ชั้น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่  “ดอยอิน

ทนนท์” (110 กม.)  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศไทย (2,565 ม.) น าท่านสู่ “ก่ิวแม่
ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไป
ด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดบัสูง เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดิน
เป็นวงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ท่ีความ
สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร 
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนและ ทะเล
หมอกท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอิน
ทนนท์ เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภ
เมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิ
สิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างข้ึนน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ  และสม เ ด็ จพระนาง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตั้ งอยู่บนยอดเขาสง่า
งามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาท่ีสูงเสียด



ฟ้าน้ีไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิง่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) 
สักการะพระบรมธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบ้ือง
ขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวิหารจตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง เดิน
เล่นยา่น ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้ าคาว วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอยูแ่บบสงบ เรียบ
ง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผา้ 
ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายใน
ชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ท่ียงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหารสุด
ชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  เชียงใหม่ – ฮิโนกแิลนด์ – ดอยอ่ำงขำง - ไร่ชำ2000 – ส้มสำยน ำ้ผึง้ – ฝำง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั “ฮิโนกิแลนด”์ อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งท่ีอ าเภอ

ไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดย
เนรมิตพื้น ท่ีกว่าร้อยไร่ สร้างเป็น
เมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่นขนานแท ้โดด
เด่นดว้ยการประดบัตกแต่งอย่างโคม
แดงขนาดย ักษ์แบบวดัอาซากุสะท่ี
โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนท่ีวดัฟูชิ
มิอินาริท่ีเกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆอลงัการทั้งปราสาททองเสา  โท
ริอินบัร้อยตน้ สระน ้าขนาดใหญ่ สวน
เซ็นและรายล้อมด้วยอาคารสไตล์
ญ่ีปุ่นอีกหลายหลงัจนเหมือนยกญ่ีปุ่น
มาไวใ้นเมืองไทยเลยก็วา่ไดอิ้สระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั… 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น าท่านเดินทางข้ึนสู่ “ดอยอ่างขาง” 
แม้ความสูงของดอยน้ีจะสูงเฉล่ีย
เพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 
1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลกัษณะ
พื้นท่ีๆเป็นแอ่งกะทะ จึงท าให้ดอยน้ี
มีความหนาว เ ย็นกัน   แบบสั่ น
สะท้านแม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วง



กลางคืนอุณหภูมิท่ีน่ีจะลดลงต ่ากวา่ 10 องศ  า จากนั้นทุกน าท่านเท่ียวชม “ไร่ชา2000” อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมี
ความงดงาม เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปกบัไร่ชาไดอ้ยา่งมีสไตล ์จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.ฝาง เพื่อเช็ดอิน
เขา้ท่ีพกั ระหว่างทาง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือ ส้มสายน ้ าผึ้ ง คุณภาพดีท่ีและข้ึนช่ือของ อ.ฝาง ในส่วนของ
เอกลกัษณ์ภายนอกท่ีโดดเด่น ของส้ม
สายน ้ าผึ้ ง คือ จะมีผิวสีเหลืองทอง  
อร่ามสวยเม่ือสุกได้ท่ี  และเป็นส้ม
เปลือกร่อนท่ีมีเปลือกไม่หนามาก
สามารถแกะทานด้วยมือเปล่าได้ง่าย 
ทางด้านเอกลักษณ์ภายในท่ีโดดเด่น
คือ ชานหรือใย จะมีลักษณะน่ิมไม่
หนาเม่ือเทียบกับสายพันธ์ุ อ่ืน เน้ือ
แ น่ น น ้ า เ ย อ ะ  แ ล ะ ท่ี ส า คัญ คื อ 
เอกลักษณ์ด้านรสชาติของ “ส้มสาย
น ้าผึ้ง” จะมีรสจดัจา้น กลมกล่อม หวานน าอมเปร้ียวเล็กนอ้ย ไม่หวานจืด 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สำม(3)  ฝำง – ไร่ชำฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้ำหลวง – พระธำตุดอยตุง – ดอยผำฮี ้
เชียงรำย 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่นออกเดินทางสู่ “ไร่ชาฉุยฟง” 

ไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย มี
พื้นท่ีปลูกชา ประมาณ 1,200 ไร่ 
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปดว้ยไร่ชา
สีเ ขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชา
ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมา
เป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้ งอยู่
คล้ า ย ระ เ บี ย งยื่ นไปในไห ล่ เข า 
สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน า
ไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมช่ืนชม
ความงามของไร่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นท่ี 12 ไร่ มีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอกไม่ 
ซ ้ ากนั ตลอดสามฤดู ลอ้มรอบประติมากรรมช่ือ “ความต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็กยนืต่อตวัท่ีกลางสวน นอกจากน้ี ยงัจดั



แต่งสวนหิน ซ่ึงประดบัดว้ย หินภูเขากลมเกล้ียงขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดมดว้ยไมน้ ้าพนัธ์ุต่างๆ บวั และสวนปาล์มท่ี
รวบ รวมปาล์มไวม้ากมายในพื้นท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น น าท่านนมสัการ “พระ
ธาตุดอยตุง” เป็นท่ีประดิษฐานพระ
เจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน
พระรากขวญัเบ้ืองซ้ายหรือ กระดูก
ไหปลาร้า  ซ่ึงน ามาจากประเทศ
อินเดีย เช่ือกันว่าเป็นองค์พระธาตุ 
ประจ าปีกุน จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปต่อยงั “ดอยผาฮ้ี”  เป็นท่ีตั้ งของ
ชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า ซ่ึงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชา
และกาแฟ ซ่ึงถือได้ว่ากาแฟและชา
ของท่ีน่ีเป็นของข้ึนช่ือท่ีตอ้งมาลองใหไ้ดจ้ากแหล่งตน้ก าเนิดแบบน้ี  จะเห็นไดต้ั้งแต่เดินเขา้มาท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีวา่
เต็มไปดว้ยเมล็ดกาแฟและใบชาท่ีชาวบา้นน ามาตากแห้งไวร้อน าไปคัว่อีกคร้ัง จึงจะสามารถเห็นท่ีหมู่บา้นผาฮ้ี
แห่งน้ีจะเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกนั   และให้ท่านไดมี้เวลา ชิมกาแฟบา้นผาฮ้ี มีความพิเศษท่ีถือ
วา่เป็นไฮไลทอ์ยา่งหน่ึงเลยของ “บา้นผาฮ้ี” นัน่ก็คือความท่ีเป็นร้านกาแฟบา้นๆ ธรรมดาๆ แต่มีวิวระดบัหลกัลา้น
อยูเ่บ้ืองหนา้ท่าน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  เชียงรำย – ภูช้ีฟ้ำ – ดอยผำตั้ง – วดัร่องเสือเต้น – วดัร่องขุ่น – เดนิทำงกลบั 
04.30 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- 

ลาว ในอ าเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็น
ผา ท่ี มี แหลมยื่น ข้ึนไปบนฟ้า จึ ง
เรียกว่าภูช้ีฟ้า ประทบัใจกบัทิวทศัน์
ของภูเขาสลบัซับซ้อนดูกวา้งไกล มี
ทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบ้ือง
ล่าง  ชมวิวทะ เลหมอกและพระ
อาทิตยข้ึ์น จากนั้นน าท่านไปต่อยงั 
“ดอยผาตั้ ง” เป็นท่ีตั้ งของหมู่บ้าน
ชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีน
ฮ่อนั้ น อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
กองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัท่ีดอยแม่สลอง ลกัษณะเป็นสันเขาคดเค้ียว 
มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นท าใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสวยงาม  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 หลงัอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินชม
วิ ว ทิ วทัศน์  บรรย าก าศอัน เ ป็น
ธรรมชาติ บริเวณ “ผาตั้ง” อาทิเช่น 
ผาบ่อง ประตูสยามอนัเปรียบเสมือน
ประตูจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าและสายน ้ า
โขงท่ีพาดผ่านเป็นเส้นยาวผ่านแนว
ป่าอยา่งชดัเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - 
พระพุทธมงัคลานุภาพลาภสุขสันติ – 
ป่าหินยนูนาน – ช่องผาขาด  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ จ.เชียงราย  น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยู่ท่ี

หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ก าลงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งศรัทธาท่ีไดรั้บความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์
ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบา้น นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก 
ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ท่ีคร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ในการ
สร้างวดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาท่ีไดร้ ่ าเรียนมารังสรรค์ความงดงามให้
เกิดข้ึนท่ีวดัแห่งน้ี ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ท่ีออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยัโฆษิตพิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติท่ีมี
ช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัไป หน้าบนั
ประดับ  ด้วยพญานาคมีงวงงา ดู
แปลกตาศิลปะท่ีงดงาม ผสานวฒันะ 
ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและ
จิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ท่ี
สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่
เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เชียงราย 

*** อำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศัย *** 
18.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบิน

เชียงราย 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 137 
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
11-14 พ.ย.64 

15,990 
 

      18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 

16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องกำรเดินทำงช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที*่** 
จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพยีง 6 ท่ำน 

 

กำรเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่// เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 10,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


