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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



Page 2 of 9 
 

 ตุลาคม  01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31  
 พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26                                         
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ์  03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27  
 มีนาคม  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27                                       

 

วนัแรก(1) กรุงเทพ – เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม – ดอยสุเทพ – วดัพระธาตุดอยค า 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน

ไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่าน

เดินทางโดยรถตูสู่้ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) 
พื้นที่บนสนัเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย 
สูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
เดิมบริเวณน้ีชาวบา้น เรียกวา่ก่ิวเสือเป็นป่า
รกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถางและปลูก
ผิน่ จนในทา้ยที่สุดโครงการหลวงมาขอซ้ือ
พื้นที่เขา้โครงการหลวงหนองหอย และ
พฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ 
ชมววิทิวทศัน์ ‘ม่อนอิงดาว’ ชมแนวเทือกเขา
สลบักนัไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบริสุทธ์ิ 
ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลงพชืผกัและผลไม้
เมืองหนาว ที่ปลูกหมุนเวยีนตลอดทั้งปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านขึ้ นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้ งของ 

‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถาน
คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.1927 
มีบันไดนาคทอดยาวขึ้ นไปสู่วัด 306 ขั้น
ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ 
ทรงมอญ ที่ ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรม
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สารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุดอยค า’ (7 กม.)  วดัที่มี
ความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดย
พระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ สกัการะ 
‘หลวงพอ่ทนัใจ’ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้างขึ้นในรัชสมยัพญากือนา เพือ่ความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ – กิว่แม่ปาน – วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ 
                      ผาช่อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว -  Meena มีข้าว   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท”์ (110 

กม.)   ยอดเขาที่ สูงที่ สุดในประเทศไทย 
(2,565 ม.) น าท่านสู่ “ก่ิวแม่ปาน” เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่ง
ป่า ดิบ เขาระดับสูง  เส้นทาง เ ดินศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น มีเสน้ทางเดินเป็นวงรอบ
ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุด
ชมวิวที่สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอิน
ทนนท ์จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย ์
นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพล
ภูมิสิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างขึ้นน้อมเกลา้
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขา
สง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าน้ีไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิง่  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) (40 
กม.)  สกัการะพระบรมธาตุเจดีย ์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอด
ดอยจอมทองอนัเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไวใ้น
พระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวหิารจตุรมุข 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม ‘ผา

ช่อ ’ หรือ  ‘นครเพตรา เ มืองไทย ’ ( 24 กม.) 
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ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ ง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนท าให้
แผน่ดินที่เช่ือกนัวา่เม่ือหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนผา่นกลายเวลาและถูกกดัเซาะจนกลายเป็นหนา้ผาและเสาดินทีมี่
รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง เดินเล่นยา่น ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่
ใกลก้บัแม่น ้ าคาว วิถีชีวติของผูค้นในชุมชนอยูแ่บบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไป
ด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผ้า  ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผัส
ศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้งของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)  บ้านแม่ก าปอง – บ่อน า้ร้อนแม่ขะจาน – เชียงราย – วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  เดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้น

เล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบา้นใช้ชีวิตอยูก่นัอย่าง
เรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่ออน ดว้ยภูมิประเทศ
เป็นที่ดอนและระดบัความสูงถึง 1,300 เมตร
จากระดบัน ้ าทะเล ท าให้ที่น่ีมีอากาศเยน็และ
ช้ืนตลอดทั้งปี และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหล
ผ่ านกลางห มู่บ้านส ร้า งความ ชุ่ม ช้ืนแก่
ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดัแม่ก าปอง’ ที่มี
วิหาร เ ป็นไม้ทั้ งหลัง  หน้ า จั่วหลังคาวัด
แกะสลกัจากไมส้กั เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงัมีพระอุโบสถที่ตั้งอยูก่ลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
ที่เขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นที่ท  าเม่ียง 
กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาที่
ชาวบ้านเอาใบมาท าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบา้น
อ ย่ า งหมอนใบช าส าห รั บ จ าห น่ า ย ให้
นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้ าตก 
หรือสมัผสัวถีิชีวติชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟ
ชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตาม
อัธยาศยั เดินทางสู่ ‘น ้ าพุร้อนแม่ขะจาน’ บ่อ
น ้ าพุร้อนธรรมชาติที่สวยที่สุดในไทย  (58 
กม.)  ภายในมีบ่อน ้ า ร้อนธรรมชาติ  ที่ มี
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อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP เคร่ืองประดับ ไม้
แกะสลกั และของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ จ.เชียงราย  (104 กม.) ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยัโฆษิต

พิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้น
ลดหลัน่กนัไป หนา้บนัประดบั ดว้ยพญานาค
มีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสาน
วัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรร
รมฝาผนงัขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทบัใจ 
สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ 
“วดัร่องเสือเต้น” วดัร่องเสือเต้น ตั้ งอยู่ที่
ห มู่บ้าน ร่องเสือเต้น  ก าลัง เ ป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ไดรั้บความนิยมและ
ถูกพดูถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยศิลปินชาวบา้น นาย
พุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ที่คร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารย์
เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาที่ได้ร ่ า
เรียนมารังสรรคค์วามงดงามใหเ้กิดขึ้นที่วดัแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – สามเหลีย่ม
ทองค า – เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 

กม.) ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานาน
หลายสิบปี ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือ
วา่ หมู่บา้นสนัติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเล น าท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รี
นครินทราสถิตมหาสันติคี รี’ ตั้ งอยู่บนยอดสูงสุดที่
ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสนัติคีรี มีเวลาให้
ท่านได้เ ดินเล่นเลือกซ้ือของจากชาวบ้านบริ เวณ
ใกลเ้คียงยงัตลาดดอยแม่สลอง จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” 



Page 6 of 9 
 

หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชม
บรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกนัเป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) หลงัอาหารเดินทางสู่จุดชมววิ ‘สามเหล่ียมทองค า’ เป็นบริเวณที่แม่น ้ า

โขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า 
จากนั้ น น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านต้ือ’ 
(จ  าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วย
ทองสมัฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศราคมั น ้ าหนกัถึง 69 ตนั ซ่ึง
ไดส้ร้างขึ้นแทนองคเ์ดิมที่จมลงแม่น ้ าโขง สมยัรัชกาลที่ 
3 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย (64 
กม.) 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ 

WE 137 
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
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ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 6,000 

07-10 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

13-16 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

14-17 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

21-24 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

22-25 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

23-26 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

24-27 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

28-31 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

04-07 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

11-14 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

18-21 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

25-28 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

02-05 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

03-06 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

04-07 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

05-08 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

09-12 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

10-13 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

16-19 ธ.ค. 64  14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

23-26 ธ.ค. 64                                          17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

06-09 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

13-16 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

20-23 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

27-30 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

03-06 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 



Page 8 of 9 
 

10-13 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

16-19 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

17-20 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

24-27 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

03-06 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

10-13 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

17-20 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

24-27  มี.ค. 65                                      14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ท  าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

99ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
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2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินคา่
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


