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💙 จงัหวดัเชยีงราย 3วนั 2คนื 

พระธาตดุอยตงุ - ดอยแมส่ลอง – ผาฮี ้- ไรช่า 
ไหวพ้ระ 3 วดั 3 ส ี

ชมพระอาทติยข์ ึน้ทีภ่ชู ีฟ้้า 

เมนพูเิศษ สกุ ีย้นูนาน 💙 
 

 

 

วนัที ่1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – สวนแมฟ้่าหลวง  

– พระธาตดุอยตงุ - ไรช่าฉุยฟง – หมูบ่า้นผาฮี ้- เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ 

06.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI SMILE พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

08.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง โดยสายการบนิ 

THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE130 (หมายเหตุ เทีย่วบนิและเวลา

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของสายการบนิ) 

 

 

 

 

วนัที ่ วดัโปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตแิม่

ฟ้าหลวง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง  

ไรช่าฉุยฟง – หมูบ่า้นผาฮี ้- เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ 

  

 

  
โรงแรมเชยีงราย 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ชมพ ร ะ อ า ทิต ย์ข ึ้น  ภู ชี้ ฟ้ า  – ว ัด ร่ อ ง ขุ่ น   

สงิหป์ารค์ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ 

 

 

 
- 

 

 

 
 

 
โรงแรมเชยีงราย 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทร ์

สถ ิตมหาส ันต ิค ีร ี  – เ มนูพิเ ศษสุ ก ี้ยู น น าน  

ไร่ชา 101 – วดัพระแก้ว – ตลาดหลวง – ท่า

อากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง - สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ
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10.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง รับสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง
ตามโปรแกรม นําท่านเดนิชม สวนแม่ฟ้าหลวง ซึง่เป็นสวนไมด้อกไม ้
ประดบัเมอืงหนาวสรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.
2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล ้
กับพระตําหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้า
หลวงไดร้ับการออกแบบใหส้วยงาม
ตลอด  3 6 5  วั น  แ ปล ง ไ ม ้ด อ ก
หลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัด
แตง่หมนุเวยีนใหส้วยงามไมซ่ํ้ากันทัง้
สามฤดู ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได ้
ขยายพืน้ทีเ่พิม่อกี 13 ไร่ เป็นสวนหนิ 
สวนน้ํา สวนปาลม์ และสวนไมป้ระดับ 
รวมเนือ้ทีส่วนแมฟ้่าหลวงทัง้หมดเป็น 25 ไร ่  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปสักการะ วดัพระธาตุดอยตุง อําเภอแม่จัน เป็น
สถานทีป่ระดษิฐานพระเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตสุว่นพระรากขวัญเบือ้ง
ซา้ย หรอืกระดกูไหปลารา้ และไดปั้กตงุหรอืธงบูชาพระบรมสารรีกิธาต ุเป็น
ตงุตะขาบมคีวามยาวถงึพันวาปักไวบ้นยอดดอยปลอ่ยชายตงุปลวิสะบัดถงึที่
ใดใหห้มายเป็นเขตศกัดิส์ทิธิด์อยนี้จงึไดช้ือ่ว่าดอยตงุมาจนถงึปัจจุบันนี้ พระ
ธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดยี์แห่งลา้นนา ตุง คอืศรีเมอืง ขวัญเมอืง และเป็น
เอกลกัษณ์ของลา้นนา สถติคูพ่ระธาตอุนัศกัดิส์ทิธิต์ลอดมา  

 นําท่านเดนิทางไปยัง ไร่ชาฉุยฟง ตัง้อยู่ในเขต
พืน้ทีบ่า้นพญาไพร เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ด ีตัง้อยู่ใน
ภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ดว้ยความความ
สวยงามของไรช่าทีก่วา้งใหญก่วา่พนัไร่ โดยจะปลกู
โคง้วนตามสันเขา และลดหลั่นเป็นขัน้บันไดซึง่ดู
สวยงามแปลกตากว่าไร่ชาทีอ่ ืน่ ทําใหไ้ร่ชาฉุยฟง 
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัด
เชยีงราย  

 
 
 
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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   นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชนเผ่าอาข่า หรือที่เรียกกันว่า หมู่บา้นผาฮี ้ 

 เป็นหมูบ่า้นท่ามกลางธรรมชาต ิสายลม และสายหมอก ทีไ่ดรั้บการสบืทอด

 การปลกูกาแฟจากบรรพบรุษุ ทา่นสามารถเลอืกลิม้รสกาแฟ (คา่เครือ่งดืม่ไม่

 รวมกบัคา่ทัวร)์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 นําท่านเดนิทางไปยัง ไนทบ์ารซ์าร ์หรอืถนนคนเดนิ แหลง่ตลาดนัดของ
ยอดนักชอ้ปซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยู่ใจกลาง
เมอืง ซึง่ทีแ่หง่นีเ้ต็มไปดว้ยสนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ โดยสว่นใหญจ่ะเป็นสนิคา้
พืน้เมอืงทีม่าจากฝีมอืของคนทอ้งถิน่ 

 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเชยีงราย 
 
วนัที ่2 ภชูีฟ้้า – วดัรอ่งขุน่ – สงิหป์ารค์ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ 

04.00 น. นําท่านเดนิทางขึน้สู ่ภูชีฟ้้า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงจากทีพ่ัก) 
เพือ่พาท่านชมพระอาทติยข์ึน้ และทะเลหมอกอันสวยงามยามเชา้ ณ จุดชม
ววิของดอยภชูีฟ้้า (วา่กนัวา่จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุคอื หวัสงิโต) อยู่ตดิพรมแดน
ไทย-ลาว มเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม เพราะมหีนา้ผาปลายยอด
แหลม เป็นแนวยาวทีช่ ีไ้ปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว เลยทําใหเ้ป็นทีม่าของ
ชือ่ ภชูีฟ้้า  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
 
 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น หรอืวดัขาว เพื่อชมศลิปะลา้นนา

ประยุกตท์ีอ่อกแบบโดยศลิปินแห่งชาตชิาวลา้นนา อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิต
พพิัฒน ์ชมสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ลายปนูปั้นทีป่ราศจากการแตม้ส ีประดับ
ดว้ยกระจกทีม่คีวามสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่สงิหป์ารค์ หรอืไรบ่ญุรอด เขา้ชม ไร่บญุรอด เป็นไร่ของ
บรษัิท บุญรอด ผูผ้ลติเบียร์สงิห ์ภายในไร่ปลูกพืชหลายชนิด ตามความ
เหมาะสมกับสภาพดนิ ทัง้ไมผ้ล อาท ิพุทรา มะเฟือง สตอเบอรี ่มะเขอืเทศ 
ลิน้จี ่ลําไย มะมว่ง กระทอ้น พชืสวนมชีาพันธุอ์ูห่ลง มะนาว หมอ่น สว่นพืน้ที่
ราบจะปลูกพืชไร่ที่มชี ือ่เสยีง เช่น ขา้วบาร์เลย์ และขา้ว และพืชผัก เช่น 
บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทําฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นตน้
รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไมน้านาพรรณ ให ้
นักทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยภาพทางไร่จะมรีถนําเทีย่วแบบฟารม์ทัวรแ์ละชมววิ 360 
องศา (ไมร่วมคา่ตัว๋น่ังรถรางชมไรท่า่นละ 100 บาท) 

  
 จากนั้นนําท่านเดนิทางเขา้สู่ วัดหว้ยปลากัง้ ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชัน้  

และเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือ วัดนี้เร ิม่ก่อตัง้เป็นสํานักสงฆ์
จนกระทั่ง พระอาจารย์พบโชค ตสฺิสว โส ไดเ้ดนิทางมาปฏบิัตธิรรม และ
สรา้งวัดดังกลา่ว ดว้ยว่าพระอาจารยพ์บโชคมคีวามรูเ้รื่องโหราศาสตรใ์นการ
ทํานายทายทัก ซึง่ปรากฏว่าผูค้นที่มาดูดวงส่วนใหญ่นําไปปรับใชใ้น
ชวีติประจําวันของตน แลว้ประสบความสําเร็จจงึมคีนมาทําบญุทีว่ัดแหง่นีม้าก
ขึน้  

 
 นําทา่เดนิทางสู ่วดัรอ่งเสอืเตน้ หรอืวดัฟ้า ไฮไลทท์ีสํ่าคญัอยูท่ีพ่ระอโุบสถ

ใหม่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกตเ์ป็นเอกลักษณ์ใชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีา
เงนิฟ้าตัดกับสทีอง เป็นศลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา จากฝีมอืการ
รังสรรคข์อง นายพทุธา กาบแกว้ ศลิปินทอ้งถิน่ของชาวเชยีงราย 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเชยีงราย 
 
วนัที ่3 ดอยแมส่ลอง – พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัตคิรี ี– เมนูพเิศษสกุ ีย้นู

นาน - ไรช่า 101 – วดัพระแกว้ - ตลาดหลวง - สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวง - 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําทา่นขึน้สู ่ดอยแมส่ลอง แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดเชยีงราย มี

แหล่งท่องเทีย่วทัง้ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ินอกจากนี้ดอยแม่สลองได ้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในยุคที่ พล.อ. เกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์ ดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตร ี(ราวปี พ.ศ. 2520 - 2523) โดยมกีารนําเขา้พันธุช์า
และตน้สนมาปลกูแทนป่า กลายเป็นพืน้ทีป่ลกูไรช่าใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย 
หมู่บา้นบนดอยแม่สลองนี้ถูกตัง้ชือ่ว่า “หมู่บา้นสันตคิรีี” อันหมายถงึพื้นที่
แห่งขุนเขาที่สงบสุข และผลติภัณฑช์าจากชาวเขากลายเป็นสนิคา้ที่มชี ือ่ 
ดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วประเทศเดนิทางไปสมัผัสบรรยากาศทีแ่สนสงบสขุ 

 ดว้ยตลอดสองขา้งทางที่มุ่งขึน้สู่ ดอยแม่สลองนั้น รายลอ้มไปดว้ย ดอก
พญาเสือโคร่ง หรือดอกซากุระเมืองไทย ที่บานสะพรั่ง พรอ้มรับ
นักท่องเทีย่วทัง้ไทย และตา่งชาตจิากเมอืงไกลใหม้าเยอืน ซึง่เมือ่ไดม้ายนื
เด่นตระหง่านอยู่บนยอดดอยสูงแห่งนี้  ตลอดจนบรรยากาศใหค้วามรูส้กึ
เหมอืนอยูใ่นชนบทของประเทศจนีไมม่ผีดิเพีย้น 
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 จากนัน้นําทา่นแวะสกัการะ พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัติ

ครีเีป็นวัดทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ในจังหวัดเชยีงราย ถกูสรา้งขึน้เพือ่ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ลักษณะเจดีย์แบบลา้นนาประยุกต์บนฐาน
สีเ่หลีย่มลดชัน้ ประดบักระเบือ้งสเีทา มซีุม้ประตสูวยงาม อยู่หา่งจากอโุบสถ
วัดสันตคิรีไีม่มากนัก เป็นจุดทีม่องววิพระอาทติยต์กไดส้วยงาม ถา้ไม่ไดม้า
เยีย่มชมสกัการะถอืวา่มาไมถ่งึดอยแมส่ลอง 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมนพูเิศษ สกุ ีย้นูนาน) 
 
 นําท่านเขา้สู ่ไรช่า 101 เป็นจุดแวะเทีย่วของผูท้ีเ่ดนิทางขึน้ไปท่องเทีย่ว

ดอยแมส่ลองโดยจะมจีุดแวะซือ้ของฝากเป็นผลติภัณฑช์าจากในไร่ ถว้ยชา 
กาน้ําชา ทีนํ่าเขา้มาจากประเทศเพือ่นบา้น รวมถงึผลติภัณฑ ์OTOP ของ
สวนชาใกลเ้คยีง และหากใครอยากแตง่กายดว้ยชดุพืน้เมอืงก็มบีรกิารใหเ้ชา่
ชุดถ่ายภาพดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่าย ไดเ้วลาสมควร 
เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเชยีงราย 

  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สกัการะ วดัพระแกว้ หรอืวดัแดง เพือ่เป็นสริมิงคลกอ่น

เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เดมิวัดพระแกว้ เชยีงราย มชีือ่ว่า วัดป่าญะ แตไ่ด ้
เกดิฟ้าผา่ทีอ่งคพ์ระเจดยีจ์นพังทลายลง และทําใหพ้บพระแกว้มรกตซอ่นไว ้
ในพระเจดีย์ จงึเป็นที่มาของชือ่วัดพระแกว้น่ันเอง ในภายหลังก็ไดม้กีาร
อัญเชญิองคพ์ระแกว้มรกตจากที่นี่ไปอกีหลายเมอืง จนมาถงึยังกรุงเทพฯ 
ความสวยงาม และความโดดเดน่ของวัดพระแกว้แหง่นี้อยู่ที่ พระอุโบสถ ซึง่
เป็นพระวหิารทรงเชยีงแสนแบบลา้นนา ประดษิฐานพระประธานชือ่ พระเจา้
ลา้นทอง ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีง่ดงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังม ีหอพระหยก 
เป็นอาคารทรงลา้นนาโบราณสวยงาม และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธ
รัตนากร นวตุวิัสสานุสรณ์มงคล หรอืพระหยกเชยีงราย 

 
 หลักจากสกัการะพรแกว้เสร็จพาท่านแวะตลาดหลวง (กาดหลวง) เพือ่ซือ้

ของฝาก อาท ิแคบหมู ไสอ้ั่ว น้ําพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นอาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่
ของภาคเหนือ สมควรแก่เวลาพาท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตแิม่ฟ้า
หลวง 

 
20.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิ

ที่  WE137 (หมายเหตุ  เที่ยวบินและเวลาเดินทาง  อาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามนโยบายของสายการบนิ) 

 
22.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

วนัเดนิทาง เดนิทาง 

9 ทา่น 

เดนิทาง 18 ทา่น พกัเดีย่ว 

08-10 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

11-13 มกราคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 กุมถาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กุมภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 กุมภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 มนีาคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666  - 2,000 

 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1 ,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ
ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใด  ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่   เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่ง  ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่สําเนาบตัรประชาชน หลังจากทําการจองทัวร ์

24 ชัว่โมง หากไมช่ําระตามทีบ่รษัิทกําหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาต
ตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไข
และขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่
สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทั
ฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 

ทา่น (ตอ่ 1 รถตู)้ และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขจะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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