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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดี  



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

วนัแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น า้กก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  
           วดัห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี ้   

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 130 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย น าท่าน

เ ดินทางโดยรถตู้ สู่  จากนั้ นน าท่ าน 
ล่องเรือแม่น ้ ากก สายน ้ าท่ีหล่อเล้ียงชาว
เชียงรายสายน้ีมีต้นน ้ าอยู่ในบริเวณ
เทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเขา้เขตไทยท่ี
ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไป
บรรจบกบัแม่น ้ าโขงท่ีบา้นสบกก เชียง
แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร 
ชมทศันีย์ภาพท่ีแสนงดงามสองฝ่ังริม
แม่น ้ ากก จนถึง ‘หมู่บา้นกะเหร่ียงรวม
มิตร’ (50 นาที) ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ากก ซ่ึง
นอกจากชาวกระเหร่ียงแล้วแล้วยงัมี
หมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ มง้ ไทล้ือ 
และลาหู่ในละแวกใกลเ้คียงหมู่บา้นกระ
เหร่ียงรวมมิตรอีกด้วย จากนั้นเดินทาง
โดยรถตู้สู่ ‘วดัห้วยปลากั้ ง’ (17  กม.) 
วดัท่ีสวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขา
รายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบ
โชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 
ชั้ น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรง
แหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ประดิษฐานภายในเจดีย ์ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  



บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บา้นผาหมีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผา่อาข่า อาศยัประมาณ 300 กวา่
ครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นก าเนิด
กาแฟต้นแรกของประเทศไทย ท่ีทรง
พระราชทานให้กบัขาวเขาปลูกแทนการ
ปลูกฝ่ิน โดยตน้กาแฟท่ีปลูกคร้ังแรก คือ 
พนัธ์ุโรบสัต้า แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ 
พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติท่ีโอบ
รอบดว้ยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง น าท่าน
เ ดิ น ท า ง สู่  “ ส ะ พ า น ไ ม้ ไ ผ่ ไ ร่ ผ า
ฮ้ี” หรือ “Bamboo walk” จุดเช็คอินแห่ง
ใหม่ของร้านคอฟฟ่ีฮิลล์ผาฮ้ี เป็นทางเดิน
ยาวและสูงมาก ประดับด้วยร่มสีสันสดใสตลอดทาง ให้เราไต่ข้ึนไปเร่ือย ๆ ตามยอดดอย ระหว่างท่ีเดินก็
เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ อา้แขนรับลมหนาว สัมผสัหมอกอ่อน ๆ ในตอนเช้า แลว้ถ่ายรูปกนัชิลล์ ๆ กบัวิวท่ี
มองเห็นไดทุ้กทิศรอบตวัแบบพาโนาราม่า 

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

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลีย่มทองค า - พระพุทธนวล้านตื้อ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ท่ีมีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลายสิบปี ปัจจุบนั

ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือวา่ หมู่บา้นสันติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  น าท่าน
สักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยูบ่นยอดสูงสุดท่ีระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือ
หมู่บา้นสันติคีรี จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นท่ีท่ี
มีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ีเรียงรายกนัเป็นขั้นบนัไดอย่าง
งดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่ จุ ด ช ม วิ ว 

‘สามเหล่ียมทองค า’ เป็นบริเวณท่ีแม่น ้ า
โขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย
และลาว และแม่น ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดน
ระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น 
น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวลา้นต้ือ’ 
(จ  าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ 
สร้างข้ึนดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศ
ราคมั น ้ าหนักถึง 69 ตนั ซ่ึงได้สร้างข้ึน
แทนองค์เ ดิม ท่ีจมลงแม่น ้ าโขง สมัย
รัชกาลท่ี 3 สมควรแก่เวลา  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)   ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – แม่สาย  
                      วดัหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวนั - พระสิงห์สานชนะมาร  - ตลาดแม่สาย  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นท่ี 12 ไร่ มีการ
ปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออก
ด อก ไ ม่  ซ ้ า กัน  ต ล อ ดส า ม ฤ ดู 
ล้อมรอบประติมากรรมช่ือ “ความ
ต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตวัท่ีกลาง
สวน นอกจากน้ี ยงัจดัแต่งสวนหิน 
ซ่ึงประดับด้วย หินภูเขากลมเกล้ียง
ขนาดใหญ่ สวนน ้ าอุดมด้วยไม้น ้ า
พนัธ์ุต่างๆ บวั และสวนปาล์มท่ีรวบ 
รวมปาล์มไวม้ากมายในพื้นท่ี 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น น าท่านนมสัการ “พระธาตุ
ดอยตุง” เป็นท่ีประดิษฐานพระเจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบ้ืองซ้ายหรือ กระดูกไหปลาร้า 
ซ่ึงน ามาจากประเทศอินเดีย เช่ือกนัวา่เป็นองคพ์ระธาตุ ประจ าปีกุน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “วดัหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวนั” ชมพระเจา้สานปางมารวิชยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  
จุดเด่นของวดัน้ีอยู่ท่ีพระประธานในวิหาร สานด้วยไมไ้ผ่ หน้าตกักวา้ง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป 
ลักษณะพระสิง ห์ห น่ึง เ ชียงแสน 
ศิลปะแบบล้านนาท่ีสร้างด้วยไม้ไผ่
ทั้งองค์ ใชเ้วลาสร้าง 99 วนั ใช้ไมไ้ผ่
ทั้ งหมด 39,000 ท่อน ช่ือว่า " พระ
สิงห์สานชนะมาร " เคลือบเงาด าดว้ย
ยางของตนัรัก และท่ีส าคัญ ไม้ไผ่ท่ี
น ามาสานก็มีแหล่งท่ีมา น่าคน้หา จาก
การสอบถาม ทราบว่าพระครูหิรัญ
อาวาสวตัร เจา้อาวาสวดัหิรัญญาวาส 
ท่านได้น าไม้ชนิดน้ีมาจากประเทศ
พม่า ซ่ึงเป็นไมม้งคล มีถ่ินก าเนิดอยูบ่นเขาสูงมีช่ือตามทอ้งถ่ินวา่ " ไมมุ้ง " เป็นไมใ้นตระกูลไผช่นิดหน่ึง ลกัษณะ
เด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะส าหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป โดยในหน่ึงปี ชาวบา้นท่ีดูแลไมมุ้ง จะให้ตดัไมน้ี้
ไดแ้ค่คร้ังเดียว ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเองก็จะมีการเส่ียงทายเป็นผูก้  าหนดว่าแต่ละปี วดั
ไหนท่ีขอไป จะโชคดีเป็นผูไ้ดสิ้ทธ์ิตดัไมไ้ผช่นิดน้ี จากนั้นมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่นซ้ือของ “ตลาดแม่สาย” อีก
หน่ึงแลนด์มาร์คส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวห้ามพลาด โดยเป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีมีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี 
เน่ืองจากชาวพม่าและชนกลุ่มนอ้ยจะ
เข้ามาซ้ือสินค้าอุปโภคต่างๆจากฝ่ัง
ประ เทศไทย  ตลาดแม่ส าย น้ีจัด
จ าหน่าย สินค้านานาชนิด ได้แ ก่ 
ประเภทอญัมณีอย่าง พลอยสี ทบัทิม 
หยก หรือจะเป็นเค ร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เ ส้ื อผ้า แฟชั่นทั้ ง เ ด็ กและผู ้ให ญ่ 
เคร่ืองประดบัต่าง ๆ รองเทา้ กระเป๋า 
เส้ือกันหนาว อาหารทะเลแห้ง ของ
เล่นเด็กก็มีใหเ้ลือกมากมายถูกใจเหล่านกัชอ้ปตวันอ้ย ๆ หรือจะเป็นของกินก็มีอีกเพียบ จากนั้นเดินทางกลบัสู่ตวั
เมืองเชียงราย 

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

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่ส่ี(4)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น – เดนิทางกลบั 
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงท่ีสุด

ในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 
1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ใน
อ าเภอเทิง ดว้ยลกัษณะเป็นผาท่ีมีแหลม
ยื่ น ข้ึ น ไ ปบน ฟ้ า จึ ง เ รี ย ก ว่ า ภู ช้ี ฟ้ า 
ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง ภู เ ข า
สลับซับซ้อนดูกวา้งไกล มีทะเลหมอก
ปกคลุมในหุบเขาเบ้ืองล่าง ชมวิวทะเล
หมอกและพระอาทิตยข้ึ์น  

เชา้ บริการอาหาร ม้ือเช้า  ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

 หลงัอาหารน าท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีต
เคยเป็นส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัท่ีดอยแม่สลอง ลกัษณะ
เป็นสันเขาคดเค้ียว มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นท าใหเ้กิดทศันียภาพท่ีสวยงาม ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนจุดชมวิว 
‘ผาบ่องประตูสยาม’  หนา้ผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหวัใจ เป็นช่อง
หินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนว
หนา้ผา มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาว
และววิแม่น ้าโขงพาดผา่นตรงช่องเขาขาด
พอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอก
เส้ียวจะบานสะพร่ังงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) 
ออกแบบและสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒัน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย 
ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่
กันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมี
งวงงาดูแปลกตาศิลปะท่ีงดงาม ผสาน
วฒันะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ง
ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและจิตร
กรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ท่ีสวยงามน่า
ประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘’ (15 กม.) 
ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของวดั



ร้าง เม่ือ 80-100 ปีก่อน วดัร่องเสือเตน้ถูกสร้างข้ึนเน่ืองจากชาวบา้นร่องเสือเตน้ไม่มีท่ีท าบุญในหมู่บา้น ความโดด
เด่นของวนัร่องเสือเตน้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ วิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบา้นชาวเชียงราย  
โดยใชโ้ทนสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบัวิหาร โดยสีน ้ าเงินฟ้าของตวัวิหารนั้นแสดงถึง
ธรรมะขององคส์มเด็จพระพุทธเจา้ท่ีขจรขจายไปทัว่โลก โดยพญานาคท่ีอยูห่นา้วหิารไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะของ
อาจารย ์ถวลัย ์ดชันี ท่ีเน้นลกัษณะโครงสร้างท่ีเขม้แข็ง เข้ียวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยใน
แบบลา้นนา 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.15 น. น าทา่นออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
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 าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 
16,990 

 

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 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงราย // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

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



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 11,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 

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

ท่านละ 11,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● 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 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


