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รายการเดินทาง  เชียงราย 4 วนั 3 คืน 
วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 

กรงุเทพฯ – เชียงราย 

04.00 

07.00 

08.30 

เชา้ 

เทีย่ง 

บ่าย 

เยน็ 

คํ่า 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9 - 10 

เดนิทางสูน่ครพนมโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3199 

ถงึทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

ชม พิพิธภณัฑบ์า้นดาํ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านมาลองเดอ๊ะ 

ชม วดัร่องเสือเต้น, วดัพระแก้ว 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านลีลาวดีเชียงราย 

เลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ณ เชียงรายไนท์บาซ่าร,์  

ชม งานเชียงรายดอกไม้งาม 

พกัท่ี โรงแรม เลอ พทัธา หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 

เชียงราย 

เชา้ 

 

 

เทีย่ง 

บ่าย 

 

เยน็ 

คํ่า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

เยีย่มชม ศนูยวิ์ปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั 

ชมความงามของ วดัร่องขุ่น 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภภิูรมย ์

ชม สิงหป์ารค์ (ไร่บญุรอด) 

เชค็อนิ ณ หลานต๋ิม คาเฟ่ แอนด ์แกลอร่ี 

รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

เลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ณ เชียงรายไนท์บาซ่าร ์

พกัท่ี โรงแรม เลอ พทัธา หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

เชียงราย – ดอยแม่สลอง  

เชา้ 

 

 

เทีย่ง 

บ่าย 

 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

สกัการะ พระธาตดุอยตงุ,  

ชม พระตาํหนักดอยตงุ และ สวนแม่ฟ้าหลวง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นครวัตาํหนัก ของพระตาํหนักดอยตงุ 

เดนิทางสู ่ดอยแม่สลอง 

สกัการะ พระบรมธาตเุจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสนัติคีรี 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารในโรงแรมแม่สลองวิลล่า 

พกัท่ี โรงแรม แม่สลองวิลล่า หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 

ดอยแม่สลอง – เชียงราย –  

กรงุเทพฯ 

เชา้ 

 

 

เทีย่ง 

บ่าย 

 

16.40 

18.00 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ชม พิพิธภณัฑวี์รชนอดีตทหารจีนคณะชาติ 

ชม อนุสรณ์นายพล ต้วน ซี เหวิน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านคุ้มนายพล 

เชค็อนิ ณ ไร่ชาฉุยฟง  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานแมฟ้่าหลวง 

ออกเดนิทางสู ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3208 

ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – เชียงราย – พิพิธภณัฑบ้์านดาํ – วดัร่องเสือเต้น – วดัพระแก้ว 
 

04.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัท่าน 

07.00 น. เดนิทางสู่ จ.เชยีงราย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เท่ียวบินท่ี FD 3199   (ใช้เวลาบิน 1 ชม. 30 นาที) 

08.30 น. ถงึท่าอากาศยานแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

 หลงัรบัสมัภาระแลว้ ขอตอ้นรบัท่านสู่จงัหวดัเชยีงราย 

นําท่านไปชม “พิพิธภณัฑ์บ้านดํา” แหล่งรวมผลงานศิลปะจากชีวิตและงานของ ถวลัย์ ดชันี ศิลปิน

แห่งชาติ ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สร้างงานศิลปะไว้มากมาย ทัง้ทางด้านภาพเขียนและ

ประตมิากรรม ลกัษณะของ ‘บา้นดาํ’ จะเป็นหมูอ่าคารไม ้ทุกหลงัทาดว้ยสดีํา ซึง่เป็นสทีี ่อ.ถวลัยโ์ปรดปราน 

ในบา้นแต่ละหลงัจะประดบัประดาดว้ยผลงานศลิปะ ทัง้ภาพวาด งานจดัวาง งานปั้น งานไมแ้กะสลกั และยงั

ประดบัด้วยงานศลิปะจากฝีมอืของธรรมชาต ิจําพวกเขาสตัว์ หนังสตัว์ กระดูกสตัว์ ที่ตวัศลิปินเคยใชเ้ป็น

แรงบนัดาลใจมากมายดว้ย  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านมาลองเดอ๊ะ 

บ่าย ขอนําท่านชม “วดัร่องเสือเต้น” ซึง่เป็นอกีหน่ึงในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของ

วดัแห่งน้ีคอืตวัวหิารซึง่มคีวามโดดเด่น มศีลิปะทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ในแนวประยุกต ์แปลกตาดว้ยโทน

สน้ํีาเงนิและสฟ้ีา พระพุทธรปูสขีางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนงั 

 

 
 แวะจบิกาแฟยามบ่ายทีร่า้น เมลทอ์นิยวัรเ์มาธ ์ชมิเบเกอรีแ่สนอรอ่ย ชมววิชลิลร์มิแมน้ํ่ากก 

จากนัน้ นําท่านเขา้สู่ตวัเมอืงเชยีงราย แล้วนําท่านสู่ “วดัพระแก้ว” ที่มตีํานานว่าเป็นแหล่งค้นพบ ‘พระ

แก้วมรกต’ ที่ประดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ตามประวตัิ
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เล่าว่า เมือ่ราวปี พ.ศ. 1897 นัน้ ฟ้าไดผ้่าลงทีเ่จดยีร์า้งองคห์น่ึง จนไดพ้บพระพุทธรปูลงรกัปิดทององคห์น่ึง

อยูภ่ายในเจดยีน์ัน้ ต่อมาจงึไดพ้บว่าเป็นพระพุทธรปูทีส่รา้งดว้ยหนิหยกสเีขยีวสวยงาม ปัจจบุนั วดัพระแก้ว 

เชยีงราย เป็นทีป่ระดษิฐาน ‘พระหยกเชยีงราย’ ซึง่สรา้งขึน้ใหมไ่วท้ดแทน 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านลีลาวดีเชียงราย 

แลว้นําท่านสู่ย่านการคา้ “เชียงรายไนท์บาซ่าร”์ ทีร่วบรวมขา้วของหลากหลายอย่างไวด้ว้ยกนัใหเ้ลอืกซือ้

หา ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขา เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รวมไปถงึผลติภณัฑข์องคนทอ้งถิน่ และสนิคา้

งานศลิปหตัถกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซือ้ 

 
หากโอกาสอํานวย ขอนําท่านไปเที่ยวชม “งานเชียงรายดอกไม้งาม” ณ สวนตุงและโคมนครเชยีงราย 

ท่านจะได้ชมการตกแต่งพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบั ไม้ดอกเมอืงหนาวที่สวยงามหลากหลาย และการจดัทํา

ประตมิากรรมจากไมด้อกนานาพรรณ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของงานอาท ิดอกทวิลปิ และดอกลลิลี ่และดอกไม้

ทีไ่ดส้่งกลิน่หอมอบอวลไปทัว่ทัง้บรเิวณ 

 พกัท่ี  โรงแรม เลอ พทัธา  หรือ เทียบเท่า 

   

วนัท่ีสองของการเดินทาง ศนูยวิ์ปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั – วดัร่องขุ่น – ไร่บญุรอด – หอนาฬิกา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

เช้าน้ี ขอนําท่านสู่ “ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั” ที่ก่อตัง้ขึ้นโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มี

จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตัง้อยู่

ท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นร่มเยน็ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ล้อมไว้ด้วยภูเขา อากาศด ีเป็นทัง้สถานที่ปฏบิตัิ

ธรรม และเป็นแหล่งเรยีนรูท้างภมูปัิญญา และส่งเสรมิการศกึษาของชาวนาจงัหวดัเชยีงรายดว้ย แต่ละจุดใน

ไรเ่ชญิตะวนัมมีมุใหไ้ดถ่้ายรปูกนัอย่างดดีว้ย 
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ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านสู่ “วดัร่องขุ่น” ทีม่คีวามสวยงามโดดเด่น นบัว่าเป็นวดัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของประเทศไทย ออกแบบสรา้งโดย เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิซึง่การสรา้งวดัน้ีท่านไดร้บัแรง

บนัดาลใจมาจากสามสิง่ คอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ท่านไดส้รา้งงานพุทธศลิป์ถวายเป็นงานศลิปะ

ประจาํรชักาลที ่๙ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภภิูรมย ์

บ่าย นําท่านชม “สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด)” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดน่าสนใจและกิจกรรม

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาทีเ่ป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกดาวกระจายคอสมอส ที่จะบานช่วงเดอืน

พฤศจกิายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ฟารม์เลี้ยงสตัว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของที่น่ีคอืการ

มุง่เน้นทาํการเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยูร่ว่มกบัชุมชน 

 
 วนัน้ีแวะจบิกาแฟยามบ่าย ณ “หลานต๋ิม คาเฟ่ แอนด ์แกลอร่ี” คาเฟ่สุดฮปิ 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะมรี้านอาหารที่ท่านหมายตา หรอืตัง้ใจไว้สักมื้อ

เฉพาะตวัท่านเองในเมอืงเชยีงราย 

 คนืน้ีขอนําท่านไปแวะชม หอนาฬิกาเมอืงเชยีงราย ที่มกีารแสดงประกอบแสงสเีสยีงอนัสวยงาม และหาก

โอกาสอํานวย ต่อดว้ยเดนิชอ็ปป้ิงยามคํ่าคนืเพื่อเลอืกซือ้ของใชข้องฝากที ่ถนนคนเดนิเชยีงราย 

 
 

 พกัท่ี  โรงแรม เลอ พทัธา  หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง เชียงราย – ดอยตงุ – ดอยแม่สลอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก แล้วขอนําท่านเดินทางไปยงั “วดัพระธาตุดอยตุง” อันเป็นพระธาตุเจดีย์คู่

บา้นเมอืงของเชยีงราย ที่นับว่าเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหน่ึงของภาคเหนือ สวยงาม มลีกัษณะเป็น

เจดยีส์ทีองอรา่มสององคค์ู่กนั ถอืเป็นพระธาตุประจาํปีเกดิปีกุน ครัง้หน่ึงในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทาง

มาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคลและความรุง่เรอืง จากระเบยีงวดัจะมองเหน็ววิธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงราย

ไดอ้ยา่งเตม็ตา 

 
แล้วขอนําท่านสู่ “พระตาํหนักดอยตุง และ สวนแม่ฟ้าหลวง” พระตําหนักดอยตุงเป็นบา้นของ ‘สมเดจ็

ยา่’ สรา้งขึน้โดยพระราชทรพัยส์่วนพระองค ์เน้นความเรยีบง่ายและประโยชน์ใชส้อย มลีกัษณะการก่อสรา้ง

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมลา้นนา บา้นปีกไม ้และบ้านแบบพื้นเมอืงสวสิ ไฮไลท์อกีอย่างใน

การเทีย่วบนดอยตุง นัน่กค็อืการเกบ็ภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมส้สีนัสดใส ในสวนแม่ฟ้าหลวง สวน

ดอกไมเ้มอืงหนาวในหุบเขา 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านครวัตาํหนัก ของพระตาํหนักดอยตงุ 

บ่าย เดนิทางต่อไปยงั “ดอยแม่สลอง” ณ ชุมชนชาวจนีบนดอยแม่สะลอง มชีื่อว่า หมู่บา้นสนัตคิรี ีตัง้อยู่ทีค่วาม

สูงเฉลี่ย 1,200 เมตร มทีศันียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปีช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน

พฤศจกิายน – มกราคมจะสวยงามทีสุ่ด ดว้ยสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศ ความอุดมของดนิ และความ

สมบูรณ์ของน้ําฝน ทําให้แม่สลองสามารถปลูกผักและผลไม้ได้หลายชนิด จงึมีผลผลิตทางการเกษตร

มากมาย และทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดคอื ชา 

 
นําท่านชม “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี” ตัง้อยู่บนยอดดอย ทางเหนือของ

หมู่บ้านสนัตคิรี ีและวดัสนัตคิรี ีเป็นพระธาตุเจดยีท์ีส่วยงามตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมล้านนา สรา้งแล้ว

เสรจ็เมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า ใกล้กบัองค์เจดยีเ์ป็นวหิารแบบลา้นนา

ประยุกต์ ภายในประดษิฐานพระพุทธรปู ด้วยทีต่ ัง้สงูบนดอยแม่สลองจงึสามารถชมววิทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล 
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โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดยีวกนัองคพ์ระบรมธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์สําคญั

ของดอยแมส่ลอง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารในโรงแรมแม่สลองวิลล่า 

 พกัท่ี โรงแรม แม่สลองวิลล่า   หรือ เทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ดอยแม่สลอง – เชียงราย – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ขอนําท่านแวะชม “พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง

ประวตัิศาสตร์ของอดีตทหารจนีคณะชาติ (ทจช.ก๊กมนิตัง๋) กองพล 93 ซึ่งได้ช่วยราชการไทยต่อสู้และ

ปราบปรามคอมมวินิสต ์ปี พ.ศ. 2514 ในพืน้ทีด่อยหลวง ดอยขาว และดอยผาหม่น จงัหวดัเชยีงราย และใน

ปี พ.ศ. 2524 ในพื้นทีเ่ขาย่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากการสูร้บดงักล่าวอดตีทหารจนีคณะชาตไิดเ้สยีชวีติและ

บาดเจบ็ทุพพลภาพเป็นจาํนวนมาก รฐับาลไทยจงึกําหนดสถานะใหอ้ดตีทหารจนีคณะชาตเิหล่านัน้เป็นผูท้ํา

คุณประโยชน์แก่ประเทศไทย และให้แปลงสญัชาตเิป็นไทย พพิธิภณัฑม์กีารออกแบบก่อสรา้งและตกแต่ง

อย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน จดัแสดงข้อมูลภาพถ่ายทางประวตัิศาสตร์ และสิ่งที่น่าสนใจและ

ทรงคุณค่า 

 
แล้วแวะชม “อนุสรณ์นายพล ต้วน ซี เหวิน” อดตีผู้นําทหารกองพนัที่ 5 แห่งกองพล 93 ตัง้อยู่บนเนิน

เหนือหมูบ่า้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านคุ้มนายพล 

บ่าย นําท่านลงจากดอยแม่สลอง กลบัเขา้สู่เมอืงเชยีงราย แวะชม “ไร่ชาฉุยฟง” ทีต่ ัง้อยู่บนเน้ือทีก่ว่า 1,000 ไร ่

บรรยากาศโดยรอบสเีขยีวชะอุ่ม ไรช่าขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขาปลกูลดหลัน่กนัเป็นขัน้บนัได ท่านสามารถ

ชมิชาและเลอืกซือ้ชาคุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์

 
 ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านสู่ ท่าอากาศยานแมฟ้่าหลวง เชยีงราย 

16.40 น. เหนิฟ้าสู่ดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอร ์เอเซยี เทีย่วบนิที ่FD 3208 

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

18.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 

เส้นทางเชียงราย  4 วนั 3 คืน 

โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย เร่ิม 15 ตลุาคม 2564 
 

วนัเดินทาง 

ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  

ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  

ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 15,500.- 16,500.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 4,000.- 4,000.- 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ – เชยีงราย – กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอร ์เอเซยี   

(รวมน้ําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัแลว้) *** ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

2. รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน้ํามนัและคนขบันําเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

3. ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  

4. ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    

6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  

7. มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 

8. ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

9. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม: 

 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 

เง่ือนไขการจองและสาํรองท่ีนัง่ 

1. เมื่อทําการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์

ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ชาํระค่าทวัรต์ามจาํนวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  

 

เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 

หลงัชาํระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  

1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไม่ตํ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู ้ถ้าผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  

2. ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน้ํามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน้ํามนัและภาษน้ํีามนั 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่สําคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่

สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเที่ยวบนิ, 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรอืชําระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 
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