
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ทวัรส์บิสองปนันา 6 วนั 5 คนื โดยรถโคช้ 
เชยีงรุง้-สวนป่าดงดบิ-โชวน์กยงู-พพิธิภณัฑช์นชาต ิ

โชวพ์าราณส-ีหมูบ่า้นไทลือ้มา่นเฮอ้ป้อง 
วดัป่าเจย-์9จอม12เชยีง-แหลง่ชาโบราญใหญ ่

ลอ่งเรอืสําราญแมนํ่า้โขง พรอ้มการแสดงบนเรอื 

 
การเดนิทาง 
  
 12-17 ตลุาคม 2561 ราคา 11,500 บาท 
 19-24 ตลุาคม 2561 ราคา 11,500 บาท 
 05-10 ธันวาคม 2561 ราคา 11,500 บาท 
 30-05 ธันวาคม 2561 ราคา 11,500 บาท 
 28-02 มกราคม 2562 ราคา 11,500 บาท 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ-เชยีงราย 

16.30น. พรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย เจา้หนา้ทีบ่รษัิทรอรับทา่นพรอ้มอํานวยความสะดวก 
17.30น. ออกเดนิทางสู ่จ. เชยีงราย โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP ใหท้า่นพักผอ่น  ดหูนัง, ฟังเพลง นอนหลับ

แสนสบายบนรถ (อสิระอาหารคํา่) 

วนัทีส่อง เชยีงของ-หว้ยทราย- หลวงนํา้ทา-บอ่เต็น- บอ่หาน (ชายแดนจนี)-เชยีงรุง้ 
 ถนนคนเดนิ ( - L D ) 

07.30น. เดนิทางถงึ อ. เชยีงของ จ. เชยีงราย พาทา่นลา้งหนา้ลา้งตา เรยีกความสดชืน่ ตอ้นรับวันใหม ่พรอ้ม 
รับประทานอาหารเชา้ มือ้ที ่1 หลังอาหารนําทา่นผา่นการตรวจสอบเอกสารทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง
เชยีงของ แลว้น่ัง Shuttle bus ขา้มสะพานใหมสู่ด่า่นหว้ยทราย สปป. ลาว นํา ทา่นขึน้รถปรับอากาศ
ลาว ตามเสน้ทางหมายเลข R3a ซึง่เป็นถนนทีรั่ฐบาลจนีพยายามผลักดันใหเ้ป็นเสน้ทาง Logistics 
ในการลําเลยีงสนิคา้จนีสูป่ระเทศไทย ลาว พมา่ เวยีดนาม โดยทางรัฐบาลลาวไดรั้บการสนับสนุนเงนิ
จากธนาคารพัฒนาแหง่เอเซยี (ADB) ปัจจบุนัไดส้รา้งเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ เปิดใชเ้มือ่เดอืนมนีาคม 
2551 ทีผ่า่นเมอืงสําคัญคอื เมอืงเวยีงภคูา สภาพเสน้ทางในชว่งนี ้ เป็นทางราบสลับกบัขึน้เขาเป็น
บางชว่ง ผา่นชมทวิทัศนส์องขา้งทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิองป่าอนัอดุสมบรูณ์ เขยีวขจ ีลัด
เลาะไปตามไหลเ่ขา และวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบพืน้บา้นของชาวลาว ซึง่ยอ้นอดตีของเมอืงไทยเมือ่
หลายสบิปีกอ่น 

บา่ย รับประทานอาหารเทีย่ง มือ้ที ่2 ณ เมอืงหลวงน้ําทา แลว้เดนิทางสูส่ามแยกนาเตย แลว้ไปยังดา่น
ชายแดนลาวทีบ่า้นบอ่เต็น 

16.00 เดนิทางถงึเมอืงบอ่เต็นชายแดนลาว – จนี หลังผา่นพธิเีขา้จนีแลว้เดนิทางตอ่ เชยีงรุง้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19.00 ถงึ เชยีงรุง้ รับประทานอาหารคํา่ มือ้ที ่3 ณ ภัตตาคาร จากนัน้ สง่เขา้โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
อสิสระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอึชอ๊ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิ เมอืงเชยีงรุง้ 

วนัทีส่าม เชยีงรุง้ – สวนป่าดงดบิ - โชวน์กยงุ – พพิธิภณัฑช์นชาต ิ–โชวพ์าราณส ี
 เชยีงรุง้ (B L D ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ มือ้ที ่4 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําคณะเดนิทางตอ่สวนป่าดงดบิ
หรอืป่าเขตรอ้นซึง่เป็นป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชืพันธน์านาชนดินําทา่นน่ังรถไฟฟ้าสูเ่นนิเขาทีจั่ดเป็น
สวนตา่งๆสวยงามชมนกยงูจํานวนหลายรอ้ยตัวบนิลงมาจากยอดเขาจากสญัญาณเป่านกหวดีของผูค้มุ 
เป็นทีช่ ืน่ชอบของแขกผูม้าเยอืน ถา่ยรปูกนัอยา่งจใุจ จากนัน้นําทา่นชมโชวก์ารแสดงจากชาวเขาเผา่
ตา่งๆอาท ิการแสดงของชาวไทลือ้โชว ์
วัฒนธรรมของเผา่ไอนีห่รอือกีอ้ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาวเขาไดต้ามอธัยาศัย 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน มือ้ที ่5 ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้เดนิทางสูพ่พิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรธ์รรมชาตใินสบิสองปันนายนู
นานการลงทนุรวม 155 ลา้น หยวน ซึง่สรา้งขึน้ใน สถาบนัคุม้ครองสบิ
สองปันนาจากรอบนอกของเมอืงเชยีงรุง้ พืน้ที ่100,000ตารางเมตร 
พพิธิภัณฑ ์นี้รวมทัง้หมดสามชัน้ชัน้1เป็นหอ้งทีแ่สดงประวัตศิาสตรส์บิ
สองปันนาชัน้ 2 เป็นหอ้งแสดงวัฒนธรรมชนชาตติา่งๆของสบิสองปัน
นาชัน้3เป็นหอ้งแสดงความงามทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของป่าดบิชืน้สตัวแ์ละ
พชืตา่งๆนาๆในสบิสองปันนา พพิธิภัณฑน์ีเ้ป็น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมของสบิสองปันนาทีด่ทีีส่ดุ 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ มือ้ที ่6  ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทา่น ไปด ูโชวพ์าราณส ีเป็นชดุการแสดง
ทีเ่ป็นไฮไลทข์องการไปเยอืนสบิสองปันนาเลยครับ การแสดงโชวจั์ดขึน้ภายในโรงละครขนาดใหญท่ี่
สามารถรองรับผูเ้ขา้ชมไดม้ากกวา่ 500 คน มกีารแสดงโชวช์ดุตา่งๆ กวา่สบิชดุ โดยในแตล่ะชดุการ
แสดงนัน้ มกีารจัดฉากการแสดงอยา่งยิง่ใหญ ่การใชร้ะบบแสง ส ีเสยีง ประกอบการแสดง น่ันยอด
เยีย่มและอลังการมาก สาหรับการแสดง โชวพ์าราณส ีเป็นการแสดง
ทีน่าเสนอถงึ เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัสบิสองปันนา เริม่ไปตัง้แตเ่มือ่
ครัง้พระพทุธศาสนาเดนิทางเขา้มาเผยแพรถ่งึเมอืงสบิสองปันนาและ
แสดงการจาลองภาพวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรม ตา
นานของชนกลุม่นอ้ยเผา่ตา่งๆ มากมาย ซึง่ลว้น แลว้แตเ่ป็น
เอกลักษณ์ของเมอืงสบิสองปันนา 
เสร็จแลว้สง่ทีพั่ก หรอืเทีย่บเทา่ อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นไทลือ้มา่นเฮอ้ป้อง-วดัป่าเจย-์9จอม12เชยีง-แหลง่ชาโบราญใหญ-่ลอ่งเรอื
สําราญแมนํ่า้โขงพรอ้มการแสดงบนเรอื-เชยีงรุง้-เมอืงหลา้   (B L D ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ มือ้ที ่7 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม แลว้นํา
ทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นไทลื้อิมา่นเฮอ้ป้องหมูบ่า้นไทลือ้มา่นเฮอ่ป้อง
เป็นหมูบ่า้นเกา่แกข่องไทลือ้แหง่หนึง่มปีระวัตศิาสตร1์00 กวา่ปีอยู่
นอกเมอืงของเชยีงรุง้หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 4 KM และสามารถ
ซือ้ผลไมแ้ละของทีร่ะลอึตา่งๆทีต่ลาดหมูบ่า้นนีไ้ด ้และไดเ้ห็นอาหาร
กนักนิของเผา่ไทลือ้ เชน่ขนมจนีทีเ่ป็นชามใหญ ่และสามารถใช ้
ภาษาไทยหรอึภาษาไทยเหนอืสือ่สารกบัเผา่ไทลือ้ได ้

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน มือ้ที ่8  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทา่นเทีย่วชมชม วัดป่าเจวัดป่าเจเป็น
วัดพทุธหนิยาน( เถรวาส ) ซึง่ตัง้อยุท่างทศิใตข้องสวนมา่นทงิ บนเนือ้ที3่000 ตารางเมตร ในอดตีวัด
แหง่นี ้เป็นวัดทีเ่จา้ปกครอง สบิสองปันนาใชเ้ป็นทีไ่หวพ้ระและประกอบศาสนกจิ ภายในวัดมวีหิารและ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อโุบสถ และกฏุซิ ึง่เป็นทีจํ่าวัดของพระสงคร์วมทัง้อาคารซึง่เป็นทีต่ัง้ของวทิยาลัยพทุธศาสนาของ
มณฑลยนูานวัดป่าเจนับเป็นศาสน
สถานทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่เมอืงเชยีงรุง้ หลังจากนัน้ พาไปชมเมอืง
ใหมเ่กา้จอม12เชยีง ซึง่เจา้ของ โครงการแจง้ไวว้า่ “เป็นอญัมณีแหง่
สามเหลีย่มทองคําใหญแ่หลง่รวม1แมน้ํ่า2ประต9ู เจดยี(์จอม) และ 
12 หมูบ่า้น (เจยีง) ผสมผสานวัฒนธรรมดัง้เดมิของไทลือ้และ
ประเทศไทยกบัวถิสีมัยใหมเ่ป็นเมอืงแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงแหง่
ธรุกจินานาชาตเิมอืงแหง่ชวีติไทยและไทลือ้ ณ รมิฝ่ังลั่นซา้งเจยีง
หรอืแมน้ํ่าโขงบรเิวณใจกลางทีด่นิผนืงาม เนือ้ที1่,200 หมูห่รอืประมาณ 600 ไรด่า้นตะวันออกของ
เมอืงจิง่หง หรอืเชยีงรุง่ เมอืงเอกแหง่เขตปกครองตนเองสบิสองปันนา กํา ลังกลายเป็นทีต่ัง้เจดยีใ์หม่
เอีย่มทีถ่กูขึน้เป็น1 ใน 9 เจดยีข์องโครงการ 9 จอม 12 เจยีง โครงการพัฒนาทีด่นิมลูคา่ 200,000 
ลา้นหยวน หรอื ราว 940,000 ลา้นบาทของ Haicheng Group แลว้พาไปชม แหลง่ชาโบราญ 
ใหญใ่น 9 จอม 12 เชยีง พาทกุทา่นไปดเูสาชาใหญ ่ทีส่ดุในโลก น้ําหนักม2ี0.6ตันและ มโีต็ะชาที ่
ใหญแ่ละยาวที ่สดุทีจํ่าจาก ตน้เดีย่วคะ่แหลง่ชาโบราณ ทีน่ีเ่หมือ่เป็น ชาผูเ่ออ๋ พพิธิภัณฎ ์
แหง่หนึง่นะคะ่ ทกุทา่นจะได ้ชมิชาผูเ่ออ๋ดว้ย 

16.30 นําทา่นลอ่งเรอืสําราญแมน้ํ่าโขง ชมทวิทัศนแ์มน้ํ่าโขง และทวิทัศนเ์มอืงเชยีงรุง้ สมัผัสอาการสดชืน่
แมน้ํ่าโขง พรอ้มชมการแสดงบนเรอื 

18.30 รับประทานอาหารคํา่ มือ้ที ่9 ณ ภัตตาคาร 
19.30 หลังอาหารเย็น เดนิทางจากเมอืงเชยีงรุง้ สูอํ่าเภอเมอืงหลา้ 
21.30 เขา้พักโรงแรม  หรอืเทีย่บเทา่ อสิสระพักผอ่นตามอธัยาศัย ราตรสีวัสดิ ์

วนัทีห่า้ ตลาดเชา้เมอืงหลา้-บอ่หาน-บอ่เต็น-หลวงนําทา-หว้ยทราย-เชยีงของ      (B L - ) 

เชา้ อรณุสวัสด ิรับประทานอาหารเชา้ มือ้ที ่10 ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนัน้ พาทา่นเทีย่วชมวถิชีวีติ
ของคนสบิสองปันนาทที ่ตลาดเชา้เมอืงหลา้ อสิระชอ๊ปป้ิงซือ้ผลไมส้ดๆหลังจากนัน้เตรยีมออก
เดนิทางตอ่สูด่า่นบอ่หาน ผา่นพธิกีารเขา้ ออก เมอืงแลว้เดนิทางมุง่ตรงสูเ่มอืงหลวงน้ําทา 

บา่ย เดนิทางถงึเมอืงหลวงน้ํา ทา รับประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่11 แลว้ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงหว้ย
ทราย 
คณะเดนิทางถงึเมอืงหว้ยทราย นําทา่นผา่นพธิกีารศลุกากรแลว้นําทา่นขา้มโขงสูฝ่ั่งไทย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น มือ้ที ่12  หลังอาหารเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ  พรอ้มความประทบัใจ 

05.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมเพือ่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สภาพ

อากาศ และเวลา ณ  วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

 
***การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทาง 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2 – 3 ทา่น 

ผูใ้หญ ่1 เด็ก 1 
เด็กมเีตยีง
(อายตุํา่กวา่ 
12 ปี) 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 
เด็กมเีตยีง
(อายตุํา่กวา่ 
12 ปี) 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 
เด็กไมม่เีตยีง
(อายตุํา่กวา่ 
12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

12-17 ตลุาคม 2561 11,500 11,500 11,500 10,000 3,000 
19-24 ตลุาคม 2561 11,500 11,500 11,500 10,000 3,000 
05-10 ธันวาคม 2561 11,500 11,500 11,500 10,000 3,000 
30-05 ธันวาคม 2561 11,500 11,500 11,500 10,000 3,000 
28-02 มกราคม 2562 11,500 11,500 11,500 10,000 3,000 
 
*** ราคาเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ)์ .............. บาท *** 
** คา่บรกิารขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละทมีงานมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 
ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
• คา่รถปรับอากาศ รับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
• คา่วซีา่ จนี 800 บาท ยืน่วซีา่หนา้ดา่น 
• คา่โรงแรมทีพั่ก 2 – 3 ทา่น/หอ้ง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่อาหารรวม 12 มือ้ ตามทีร่ะบใุนราย (หากทา่นชอมทานอาหารชนดิใดเป็นพเิศษ  หรอืมเีด็กควรนําอาหารที่

ชอบตดิตัวไปดว้ย) 
• คา่มัคคเุทศกนํ์าเทีย่วตามรายการ 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 / 400,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
• คา่ใชจ้า่ยในการทําหนังสอืเดนิทาง 
• *** รปูใชส้มคัรวซีา่เป็นรปูถา่ยขนาด 2 นิว้ หนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตา รปูตอ้งระบเุพศชดัเจนตามหนังสอื

เดนิทาง (PASSPORT) พืน้หลังสขีาว (ไมใ่หส้วมเสือ้ขาว) 
• คา่ถา่ยรปูทําวซีา่หนา้ดา่น 120  บาท (ลกูคา้ไปถา่ยรปูทีห่นา้ดา่น) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบ ุเชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืจากการจัดเลีย้ง 

/ คา่โทรศัพท ์/ คา่โทรศัพทท์างไกล / คา่อนิเตอรเ์น็ต / คา่ซกัซดี / มนิบิาร ์ 
• คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละทมีงานคนขบัรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 500 บาท / ทรปิ / ทา่น 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีขอใบเสร็จถกูตอ้งเพือ่นําไปหักคา่ใชจ้า่ย 

การจองและชําระเงนิ 
1. ชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง 
2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันสําหรบัคนไทยตา่งดา้วสามารถเดนิทางได ้โดย

ทาํการแจง้เขา้แจง้ออกทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง และขอวซีา่ รายละเอยีดกรณุาสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิ กบัพนกังานทีท่า่นจองทวัรด์ว้ย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบยีบการและขอ้ตกลงการสํารองทีน่ ัง่ 
1. กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางไปกบัคณะทัวรไ์มว่า่ดว้ยเหตผุลปะการใดก็ตาม กรณุาแจง้ใหท้างบรษัิท ฯ ทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิท ฯ จําเป็นตอ้งเก็บคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีท่า่นมัดจํา
ไวต้ามระยะเวลาและจํานวน ดังนี ้

• ยกเลกิการเดนิทางระหวา่ง 15 – 29 วัน สงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืมัดจํา 
• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. เมือ่ทา่นสํารองทีน่ั่งในทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรอื ถอืศลี

กนิเจ มังสวรัิต ิกรณุาแจง้ใหพ้นักงานขายทัวรท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

2. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จหากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการหรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

3. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดย
จะแจง้ใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความ
เจ็บป่วย ความสญูเสยีหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ๆ เป็นตน้ 

5. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

6. กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนัน้ๆ 
หมายเหต ุ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการดงักลา่วขา้งตน้และไมร่บัผดิชอบตอ่

เหตกุารณท์ีเ่กดิข ึน้นอก เหนอืจากความควบคมุของบรษิทัฯ เชน่ การนดัหยดุงาน การลา่ชา้
ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยและตา่งประเทศ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารทัง้หมด 
 

 
!!! หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอื 

อยา่งนอ้ย 6 เดอืน!!! 
 


