
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัระดบัมำตรฐำน 4 ดำว 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น ้ากก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  
           วัดห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี   

06.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์สำย
กำรบินไทย(เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

08.05 น. ออกเดินทำงสู่จ.เชียงรำย โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 130 
09.35 น. เดินทำงถึงสนำมบิน จ.เชียงรำย น ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูสู่้ จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือแม่น ้ำกก สำยน ้ำที่หล่อเลี้ยงชำว

เชียงรำยสำยน้ีมีตน้น ้ ำอยู่ในบริเวณเทือกเขำ
ชำยแดนพม่ำ ไหลเขำ้เขตไทยที่ท่ำตอน ไหล
ผ่ำนตวัเมืองเชียงรำยไปบรรจบกบัแม่น ้ำโขง
ที่บำ้นสบกก เชียงแสน มีควำมยำวประมำณ 
130 กิโลเมตร ชมทัศนีย์ภำพที่แสนงดงำม
สองฝ่ังริมแม่น ้ ำกก จนถึง ‘หมู่บำ้นกะเหร่ียง
รวมมิตร’ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำกก ซ่ึงนอกจำกชำว
กระเหร่ียงแลว้แลว้ยงัมีหมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำอำ
ข่ ำ ลีซอ  ม้ง ไทลื้ อ  และลำหู่ ในละแวก
ใกลเ้คียงหมู่บ้ำนกระเหร่ียงรวมมิตรอีกดว้ย 
จำกนั้นเดินทำงโดยรถตูสู่้ ‘วดัห้วยปลำกั้ง’ (17  กม.) วดัที่สวยงำมตั้งอยู่บนเขำ และมีเนินเขำรำยรอบวดัสำมำรถ
เห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลก
ตำลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้ำนนำ มีเจำ้แม่กวนอิมแกะสลักจำกไม้จนัหอมองค์ใหญ่ประดิษฐำน
ภำยในเจดีย ์ 

 เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น   
บ่ำย เดินทำงสู่ ‘ดอยผำหมี ’ (61.4 กม.) บ้ำนผำหมีเป็น

หมู่บ้ำน เล็กๆ  มีชำวไทยภู เขำชน เผ่ำอำข่ ำ อำศัย
ประมำณ 300 กว่ำครัวเรือน ดอยผำหมีถือเป็นต้น
ก ำ เนิ ดก ำแฟ ต้น แรกของป ระ เท ศไทย  ที่ ท ร ง
พระรำชทำนให้กบัขำวเขำปลูกแทนกำรปลูกฝ่ิน โดย
ตน้กำแฟที่ปลูกคร้ังแรก คือ พนัธ์ุโรบสัต้ำ แวะ ‘ร้ำน
โอโซนผำหมี’ พร้อมจิบกำแฟชมวิว ธรรมชำติที่โอบ
รอบดว้ยภูเขำเขียวขจีทุกทิศทำง  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหล่ียมทองค า - พระพุทธนวล้านตื้อ  
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ที่มีชุมชนชำวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อำศัยมำนำนหลำยสิบปี 

ปัจจุบนัชุมชนชำวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่ำ หมู่บำ้นสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ควำมสูงจำก 1,200 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล  
จำกนั้นเดินทำงสู่ น ำท่ำนสักกำระ ‘พระบรมธำตุเจดียศ์รีนครินทรำสถิตมหำสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดบั
ควำมสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บำ้นสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถำนอดีตทหำรจีนคณะชำติ’ ที่ถูกออกแบบก่อสร้ำงและ
ตกแต่งอยำ่งสวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมจีน สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวติัศำสตร์ว่ำที่ บำ้นสันติคีรี เป็น
หมู่บำ้นของอดีตทหำรจีนคณะชำติ จำกนั้นชม  “ไร่ชำ 101” หรือ ไร่ชำวงัพุดตำล’ และศึกษำวิธีกำรผลิตชำ ดอย

แม่สลอง เป็นพ้ืนที่ที่มีกำรปลูกชำที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยำกำศของไร่ชำกวำ้งสุดลูกหูลูกตำ ที่เรียงรำยกนั
เป็นขั้นบนัไดอยำ่งงดงำมเขียวขจี จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิน่ 
บ่ำย หลังอำหำรเดินทำงสู่จุดชมวิว ‘สำมเหลี่ยมทองค ำ’ 

เป็นบริเวณที่แม่น ้ ำโขง ซ่ึงกั้ นดินแดนระหว่ำง
ประเทศไทยและลำว และแม่น ้ ำรวก ซ่ึงกั้นดินแดน
ระหว่ำง ประเทศไทยและพม่ำ จำกนั้ น น ำท่ำน
สั กกำระ  ‘พระ พุทธรูปนวล้ ำน ต้ือ ’ (จ ำลอง ) 
พระพุทธรูปสีทองขนำดใหญ่  สร้ำงขึ้ นด้วยทอง
สัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศรำคมั น ้ ำหนักถึง 69 ตนั ซ่ึง
ได้สร้ำงขึ้ นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น ้ ำโขง สมัย
รัชกำลที่ 3 สมควรแก่เวลำ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 



 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สาม(3)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น  
04.00 น ำท่ ำนเดินทำงสู่ ‘ภูช้ีฟ้ ำ’ ยอดเขำสูงที่ สุดใน

เทือกเขำดอยผำหม่น (สูงประมำณ 1,628 เมตร) 
ติดชำยแดนไทย- ลำว ในอ ำเภอเทิง ดว้ยลักษณะ
เป็นผำที่มีแหลมย่ืนขึ้นไปบนฟ้ำจึงเรียกว่ำภูช้ีฟ้ำ 
ประทับใจกับทิวทัศน์ของภูเขำสลับซับซ้อนดู
กวำ้งไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขำเบื้องล่ำง 
ชมวิวทะเลหมอกและพระอำทิตยข์ึ้น  

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนไปต่อยงั “ดอยผำตั้ง” เป็นที่ตั้ง

ของหมู่บ้ำนชำวจีนฮ่อ ม้ง และเยำ้ โดยเฉพำะจีน
ฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึง
อ พ ยพ เข้ ำม ำตั้ ง ถิ่ น ฐ ำน อ ยู่ ที่ ด อ ยผ ำตั้ ง น้ี 
เช่นเดียวกบัที่ดอยแม่สลอง ลกัษณะเป็นสันเขำคด
เคี้ ยว มองเห็นทิวเขำสลับซับซ้อนท ำให้ เกิด
ทศันียภำพที่สวยงำม ชมทิวทศัน์ที่สวยงำมบนจุด
ชมวิว ‘ผำบ่องประตูสยำม ’  หน้ำผำขนำดใหญ่ 
ตรงกลำงเป็ น เนิ น ช่อ งเข ำเหมือนประตู   มี
สัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนำดใหญ่คนเดินลอดไดอ้ยู่ในแนวหน้ำผำ มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลำว
และวิวแม่น ้ ำโขงพำดผ่ำนตรงช่องเขำขำดพอดี 
โดยเฉพำะช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม ดอก
นำงพญำเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบำนสะพร่ัง
งดงำม 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบ

และสร้ำงโดยอำจำรยเ์ฉลิมชัยโฆษิตพิพฒัน์ศิลปิน
ที่มีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย 
ลวดลำยกระจกสีเงินแวววำวเป็นเชิงชั้นลดหลั่น
กนัไป หน้ำบนัประดบั ดว้ยพญำนำคมีงวงงำดูแปลกตำศิลปะที่งดงำม ผสำนวฒันะ ธรรมลำ้นนำ อยำ่งกลมกลืน 



 
 
 
 
 
 
 

ทั้งลวดลำยปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรรรมฝำผนังขนำดใหญ่ที่สวยงำมน่ำประทบัใจ จำกนั้นเดินทำงสู่ ‘’ 
(15 กม.) ในอดีตสถำนที่แห่งน้ีเคยเป็นที่ตั้งของวดัร้ำง เมื่อ 80-100 ปีก่อน วดัร่องเสือเตน้ถูกสร้ำงขึ้นเน่ืองจำก
ชำวบำ้นร่องเสือเตน้ไม่มีที่ท ำบุญในหมู่บำ้น ควำมโดดเด่นของวนัร่องเสือเตน้ที่เห็นไดช้ดัคือ วิหำรวดัร่องเสือเตน้ 
สร้ำงและออกแบบโดยศิลปินพ้ืนบำ้นชำวเชียงรำย  โดยใช้โทนสีน ้ ำเงินฟ้ำตดักบัสีทองเพื่อสร้ำงควำมโดดเด่น
ให้กับวิหำร โดยสีน ้ ำเงินฟ้ำของตวัวิหำรนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้ำที่ขจรขจำยไปทัว่โลก 
โดยพญำนำคที่อยูห่น้ำวิหำรไดรั้บอิทธิพลจำกศิลปะของอำจำรย ์ถวลัย ์ดชันี ที่เน้นลกัษณะโครงสร้ำงที่เขม้แข็ง 
เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่ำเกรงขำม แต่มีควำมอ่อนชอ้ยในแบบลำ้นนำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : Chainarai Riverside Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)   ดอยตุง - ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮ้ี – วัดห้วยปลากั้ง 
                  พิพิธภัณฑ์บ้านด า – เดินทางกลับ 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ดอยตุง” ให้ท่ำนไดช้ม “สวนแม่ฟ้ำหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงำมและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนำว ในหุบเขำ สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้ืนที่ 12 ไร่ มีกำรปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอกไม่ 
ซ ้ำกนั ตลอดสำมฤดู ลอ้มรอบประติมำกรรมช่ือ “ควำมต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตวัที่กลำงสวน นอกจำกน้ี ยงัจดั
แต่งสวนหิน ซ่ึงประดบัดว้ย หินภูเขำกลมเกลี้ยงขนำดใหญ่ สวนน ้ำอุดมดว้ยไมน้ ้ำพนัธ์ุต่ำงๆ บวั และสวนปำลม์ที่
รวบ รวมปำล์มไวม้ำกมำยในพ้ืนที่ 13 ไร่ สวนแม่
ฟ้ำหลวงจึงมีพ้ืนที่ทั้ งส้ิน 25 ไร่ จำกนั้น น ำท่ำน
นมสักำร “พระธำตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐำนพระ
เจดีย ์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุส่วนพระรำกขวญั
เบื้ องซ้ำยหรือ กระดูกไหปลำร้ำ ซ่ึงน ำมำจำก
ประ เทศอิน เดี ย  เช่ือ กัน ว่ ำเป็น องค์พ ระธำตุ 
ประจ ำปีกุน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปต่อยงั “ดอย
ผำฮ้ี”  เป็นที่ ตั้ งของชุมชนชำวเขำเผ่ำอำข่ำ ซ่ึง
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ทั้งกำรปลูกใบชำและกำแฟ ซ่ึงถือไดว่้ำกำแฟและชำของที่น่ีเป็นของขึ้นช่ือที่ตอ้งมำ
ลองให้ไดจ้ำกแหล่งตน้ก ำเนิดแบบน้ี  จะเห็นไดต้ั้งแต่เดินเขำ้มำที่หมู่บำ้นแห่งน้ีว่ำเต็มไปดว้ยเมล็ดกำแฟและใบชำ
ที่ชำวบ้ำนน ำมำตำกแห้งไวร้อน ำไปคั่วอีกคร้ัง จึงจะสำมำรถเห็นที่หมู่บ้ำนผำฮ้ีแห่งน้ีจะเต็มไปด้วยร้ำนกำแฟ
หลำกหลำยร้ำนเช่นกนั   และให้ท่ำนได้มีเวลำ ชิมกำแฟบ้ำนผำฮ้ี มีควำมพิเศษที่ถือว่ำเป็นไฮไลท์อย่ำงหน่ึงเลย
ของ “บำ้นผำฮ้ี” นัน่ก็คือควำมที่เป็นร้ำนกำแฟบำ้นๆ ธรรมดำๆ แต่มีวิวระดบัหลกัลำ้นอยูเ่บื้องหนำ้ท่ำน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “วดัห้วยปลำกั้ง” อีกหน่ึงในวดัของจงัหวดัเชียงรำยที่สวยงำมตั้งอยูบ่นเขำ และมีเนินเขำรำย
รอบวดัสำมำรถเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ “พบโชคธรรมเจดีย”์ รูปทรงแปลกตำลกัษณะ
เป็นทรงแหลมผสมผสำนระหว่ำง
ศิลปะจีนและล้ำนนำ หลงัคำสีแดงมี
รูป ป้ันมังกรทอดยำวทั้ งสองข้ำง
บัน ได   ภำยใน เจดี ย์ป ระดิษฐำน
พระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่ำงๆ 
และเป็นที่ประดิษฐำน เจำ้แม่กวนอิม
แกะสลกัจำกไม้จนัทร์หอมองค์ใหญ่ 
รวมทั้งรูปป้ันเจำ้แม่กวนอิมสีขำวองค์
ใหญ่  และโบสถ์สีขำวที่งดงำมด้วย
ลวดลำยปูนป้ันสุดอลังกำร  จำกนั้น
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ชม “พิพิธภณัฑบ์ำ้นด ำ” สร้ำงขึ้นโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชำติ ที่มีฝีมือทำงดำ้น จิตรกรรม 
ปฏิมำกรรม ไดส้ร้ำงงำนดำ้นศิลปะไวม้ำกมำย ทั้งทำงดำ้นภำพเขียน และ ดำ้นปฏิมำกรรมหลำยช้ิน ลกัษณะของ
บำ้นด ำจะเป็นกลุ่มบำ้นไม ้ศิลปะแบบลำ้นนำ บำ้นปูนรูปทรงแปลกตำ บำ้นเกือบทุกหลงัทำดว้ยสีด ำ ซ่ึงเป็นที่มำ
ของค ำว่ำ “บำ้นด ำ” และยงัเป็นสีที่ อ. ถวลัย ์โปรดปรำน อีกดว้ย ในบำ้นแต่ละหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัที่มี
ลวดลำยงดงำม นอกจำกไมแ้กะสลักแล้วยงัประดับด้วยเขำสัตว ์เช่น เขำควำยมำกกว่ำ 100 ช้ิน เขำกวำง หนัง
จระเข ้เปลือกหอยขนำดใหญ่ และยงัมีกระดูกสัตว ์เช่น กระดูกชำ้ง เป็นตน้ 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
17.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินเชียงรำย 
19.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137 
20.40 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

19,990 19,990 19,790 19,490 5,000 

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพักกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงรำย // เชียงรำย-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว หรือเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืนได ้     

 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 9,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 8-9 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 
 
 


