
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - เชยีงราย - เทศกาลเชยีงรายดอกไมง้าม คร ัง้ที ่17 - วดัพระแกว้ - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้ 

 

06.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 
09.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ138 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 25 นาท)ี  
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 15 กก. และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./

ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 



 

 
11.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

โดยรถตูว้ไีอพ ีน าทา่นออกเดนิทางเขา้สู ่จงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของประเทศไทย มอีาณาเขตตดิตอ่กับ
ประเทศพม่าและประเทศลาว เป็นพืน้ทีด่ัง้เดมิของชาวไทยวน พืน้ทีข่องจังหวัดเชยีงรายประกอบดว้ยเมอืงทีม่คีวามส าคญั

ทางประวตัศิาสตรม์าตัง้แตยุ่คกอ่ตัง้ หรัิญนครเงนิยางเชยีงแสน และ อาณาจักรลา้นนา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
น าทา่นไปยัง เทศกาลเชยีงรายดอกไมง้าม คร ัง้ที ่17 ณ สวนตงุและโคมนครเชยีงราย สวนสาธารณะใจกลางเมอืง ซึง่
ทุกท่านสามารถชมการตกแต่งพันธุ์ไมด้อกไมป้ระดับ ไมด้อกเมอืงหนาวทีส่วยงามหลากหลายสายพันธุ ์และการจัดท า
ประตมิากรรมดอกไมจ้ากพันธุไ์มด้อกนานาพรรณ ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของงานอาท ิดอกทวิลปิ ดอกลลิลี ่ฯลฯ  ทีไ่ดส้ง่กลิน่
หอมอบอวลไปทัว่ทัง้งาน โดยงานเทศกาลจะเริม่ตัง้แต ่26 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 

 

 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มพีระแกว้มรกตองคจ์รงิอยู่ทีน่ี่ แต่ภายในวัดยังมโีบราณสถาน และโบราณวัตถุ
สรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 

เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรัตนากร นวตุตวิสัสานุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 

 



 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีส่ าคัญอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จากฝีมอื
การรังสรรคข์อง นายพุทธา หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั ในการสรา้งวัด

ร่องขุ่นอันเลือ่งชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัดสลับกับสทีอง อกีหนึ่งความ

งดงามภายในอโุบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคลบดตีรโีลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่งสี

ขาวมกุ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เดน่เป็นสงา่ทา่มกลางสนี ้าเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยูร่ายลอ้ม 

 

 



 
 

จากนัน้น าทา่นชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยูบ่นเขามเีนนิเขารายรอบวดัสามารถเห็นววิทวิทศันท์ีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเดน่ของวัดนี้ 
คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบ

ไทยลา้นนาผสมจนี เชือ่กนัวา่หากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกับไดข้ึน้สวรรค ์

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 

ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดอยตุง - พระต าหนกัดอยตุง - สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง - ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ - บา้นผาฮี ้- รา้นกาแฟภู

ผาฮี ้- ดอยผาฮี ้- ไรช่าฉุยฟง - เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระต าหนกัดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2531 
ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเลต่ ์สไตลส์วสิ กบัสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแตง่ภายนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมส้กัขนาดเล็ก

ทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่มไ่ดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มส้กัทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ช ้

ประโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ี่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศ สว่นพืน้เป็นไมส้กัทองทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระต าหนักจงึเป็นตัวอย่างของ

การรูจั้กใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งรูค้ณุคา่ 
 



 

 
 

ชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นสว่นหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) ประกอบไปดว้ยสนามหญา้และ

สวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตามไหลเ่ขา บนพืน้ทีร่าว 30 ไร่ หนา้พระต าหนักดอยตงุ ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของหมู่บา้น
อาขา่ป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางล าเลยีงส าคัญและเป็นทีพั่กของกองคาราวานฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวธุสงคราม 

แตใ่นปัจจุบนั สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชด ารขิองสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชน ีทีต่อ้งการให ้
คนไทยทีไ่มม่โีอกาสไปตา่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 

 
 



 
 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่จดุชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยูแ่ถวดอยตงุบรเิวณเขตชายแดนไทยพมา่ เป็นแลนดม์ารค์
อกีจดุทีว่วิสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมูบ่า้น และฐานทพัของพมา่ของฝ่ังประเทศพมา่ไดอ้ยา่งกวา้งแบบพาโนราม่า  

 

 
 

 
 

 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ดอยผาฮี ้อยู่ในอ าเภอแม่สายตดิกับชายแดนไทยพม่า 

ชาวเขาเผ่าอาขา่บา้นผาฮี ้สว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบ
ชาและกาแฟ จากชมุชนเล็กๆทีพั่ฒนาหมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วกับการ

ปลกูกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนัน้ใหท้า่นอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟ
ภูผาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิแต่ววิหลักลา้น ใหท้่านชมววิชมหมอกสวยๆที่อยู่

ตรงหนา้พรอ้มสดูอากาศใหเ้ต็มปอด 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรช่าฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนเรื่องชาแบบดัง้เดมิทีม่คีณุภาพทีส่ดุในจังหวัดเชยีงราย ซึง่
เป็นศนูยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ทีไ่ร่ชาฉุยฟง ปลกูชาหลายชนดิ เชน่ ชาอัสสมั ชาเขยีว ชาอูห่ลง และชา

ด า ในพืน้ทีส่งูทีร่ะดับความสงูประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเลและในพืน้ทีเ่พาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศ
และสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจังหวัดเชยีงรายอนุญาตใหป้ลกูชาชัน้เยีย่มได ้ใหท้า่นไดส้มัผัสกับววิไร่ชาทีป่ลกูโคง้วนไปตาม

ไหลเ่ขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีา้นอาหาร เครือ่งดืม่ เบเกอรี ่และยังสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาตา่งๆ คณุภาพดไีวเ้ป็น
ของฝากหรอืกลบับา้นได ้

 



 

 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามค า่คนื ในตัวเมอืงเชยีงราย ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของเชยีงรายให ้
จับจา่ยมากมาย ไมว่า่จะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแตง่บา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ าหน่ายของทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขาและ

คนพื้นบา้นทัง้เสือ้ผา้ เครื่องประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ื้นเมอืง ผา้ม่าน ผา้ลายปักฝีมอืชาวเขาที่
ชาวเขาจะน ามาจ าหน่ายกนัเองในราคาทีไ่ม่แพงนัก มจี าหน่ายของตกแตง่บา้นทีท่ าจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการ

แสดงใหไ้ดรั้บชม 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์เดน หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑบ์า้นด า - สงิหป์ารค์ (ราคานีร้วมคา่น ัง่รถราง) - วดัรอ่งขุน่ - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑบ์า้นด า หรอื บา้นด า เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่วา่ 100 ไร่ สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ดชันี 

ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ลักษณะของบา้นด าจะเป็นกลุ่ม

บา้นไม ้ศลิปะแบบลา้นนา บา้นปูนรูปทรงแปลกตา บา้นเกอืบทุกหลังทาดว้ยสดี า ซึง่เป็นทีม่าของค าว่า “บา้นด า” โดย
ภายในจะตกแตง่ดว้ยผลงานศลิปะมากมาย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิโบราณ เครือ่งเงนิล ้าคา่ สิง่ของจากจนี ญีปุ่่ น 

อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยโุรป จนถงึหนังสตัวแ์ละเขาสตัวป่์านานาชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควาย หนังเสอื เป็นจ านวนมาก 
 



 

 
 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ไรบุ่ญรอด แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย ดว้ย

พื้นทีก่ว่า 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ทีข่ ึน้เต็มเนินเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรม

ต่างๆ ในไร่ เชน่ รถเดยีวเทีย่วทั่วกับฟารม์ทัวรส์งิหป์าร์ค ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยานชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 
กจิกรรมผจญภัยทา้ทายคนใจเด็ด และการแขง่ขนักฬีาตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นน่ังรถราง รถจะมบีรกิารทกุ 15 นาท ี(คา่รถรางรวมอยู่ในรายการ
ทัวร์แลว้) ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาตทิา่มกลางไร่ชา และทุ่ง
ดอกไมท้ีผ่ลดัเปลีย่นตลอดท ัง้ปี พรอ้มสนุกกบักจิกรรมตา่งจุดตา่งๆ เช่น 

จดุววิไรช่า จดุชมชวีติสตัว ์
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบรูณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์จากวดัเล็กๆ ซึง่อยู่

ในสภาพคอ่นขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อน
ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิชัยปรารถนาจะสรา้งวัดใหเ้หมือน

เมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผัสได ้อโุบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงามแปลกตา ภายในอโุบสถมภีาพจติรกรรมฝา
ผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงามมาก  

 

 
 

น าทา่นแวะ ศนูยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย จ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นมาตรฐานสากล เชน่ แหนม แคบหม ูหมยูอ รวมของฝาก

และผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรายและตา่งจังหวดั มทีัง้ของกนิและของใช ้รับรองความสด สะอาด ปลอดภัย ไดรั้บ
การยอมรับจากผูบ้รโิภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย 



 
19.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ135 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี 
21.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8  ทา่น/ตอ่ 1 คนัรถตู ้ข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ ทา่นละ 15 กก.   

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยั

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัหยุดปีใหม)่ 
BKK – CEI  VZ138  09.35 – 11.00 
CEI – BKK  VZ135  19.55 – 21.20 12,999 2,500 

01 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดปีใหม)่ 
BKK – CEI  VZ138  09.35 – 11.00 
CEI – BKK  VZ135  19.55 – 21.20 

12,999 2,500 



 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ท าการ

ส ารองทีน่ั่ง  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


