รหัสทัวร์ AD15-03

• มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้
• ที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน
• รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดี

ตุลาคม
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วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรื อแม่น้ากก – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
วัดห้ วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – สะพานไม้ไผ่ไร่ ผาฮี้
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
08.30 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 130
10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชี ยงราย นาท่านเดิ นทางโดยรถตูส้ ู่ จากนั้น
นาท่าน ล่องเรื อแม่น้ ากก สายน้ าที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายนี้ มีตน้
น้ าอยู่ในบริ เวณเทื อ กเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่ าตอน
ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไปบรรจบกับแม่น้ าโขงที่บา้ นสบกก เชียง
แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ชมทัศนียภ์ าพที่แสนงดงาม
สองฝั่ งริ มแม่น้ ากก จนถึ ง ‘หมู่บ้านกะเหรี่ ยงรวมมิ ตร’ (50 นาที )
ตั้งอยู่ริม แม่ น้ า กก ซึ่ ง นอกจากชาวกระเหรี่ ย งแล้ว แล้ว ยัง มี ห มู่ บ้า น
ชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ ในละแวกใกล้เคียงหมู่บา้ น
กระเหรี่ ยงรวมมิตรอีกด้วย จากนั้นเดินทางโดยรถตูส้ ู่ ‘วัดห้วยปลากั้ง’
(17 กม.) วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนิ นเขารายรอบวัดสามารถ
เห็ น วิวทิ วทัศน์ ที่ สวยงามสิ่ งที่ โดดเด่ น ของวัด นี้ คือ " พบโชคธรรม
เจดี ย์" ซึ่ งเป็ นเจดี ย์ที่ สู งถึ ง 9 ชั้ น รู ป ทรงแปลกตาลัก ษณะเป็ นทรง
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แหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในเจดีย์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บ้านผาหมีเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศัยประมาณ 300 กว่า
ครั ว เรื อ น ดอยผาหมี ถื อ เป็ นต้น ก าเนิ ด กาแฟต้น แรกของ
ประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานให้กบั ขาวเขาปลูกแทนการ
ปลูกฝิ่ น โดยต้นกาแฟที่ปลูกครั้งแรก คือ พันธุ์โรบัสต้า แวะ
‘ร้านโอโซนผาหมี ’ พร้ อมจิ บ กาแฟชมวิ ว ธรรมชาติที่โ อบ
รอบด้วยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง นาท่านเดิ นทางสู่ “สะพาน
ไม้ไผ่ไ ร่ ผาฮี้” หรื อ “Bamboo walk” จุดเช็คอินแห่ งใหม่ของ
ร้านคอฟฟี่ ฮิลล์ผาฮี้ เป็ นทางเดินยาวและสู งมาก ประดับด้วย
ร่ มสี สันสดใสตลอดทาง ให้เราไต่ข้ ึนไปเรื่ อย ๆ ตามยอดดอย ระหว่างที่เดินก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ อ้าแขน
รับลมหนาว สัมผัสหมอกอ่อน ๆ ในตอนเช้า แล้วถ่ายรู ปกันชิลล์ ๆ กับวิวที่มองเห็นได้ทุกทิศรอบตัวแบบพาโนา
ราม่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง
วันที่สอง(2) ดอยแม่สลอง – ไร่ ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคา - พระพุทธนวล้านตื้อ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารจากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศัยมานานหลายสิ บปี ปัจจุบนั
ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บา้ นสันติคีรี ตั้งอยูท่ ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล นาท่าน
สักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์ รี นคริ นทราสถิตมหาสันติคีรี ’ ตั้งอยู่บนยอดสู งสุ ดที่ระดับความสู ง 1,500 ม. เหนื อ
หมู่บา้ นสันติคีรี จากนั้นชม “ไร่ ชา 101” หรื อ ไร่ ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็ นพื้นที่ที่
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ที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ ชากว้างสุ ดลูกหู ลูกตา ที่เรี ยงรายกันเป็ นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี
จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
หลังอาหารเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองคา’ เป็ นบริ เวณ
ที่แม่น้ าโขง ซึ่ งกั้นดิ นแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และ
แม่น้ ารวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น
นาท่านสักการะ ‘พระพุทธรู ปนวล้านตื้อ’ (จาลอง) พระพุทธรู ป
สี ท องขนาดใหญ่ สร้ า งขึ้ น ด้ว ยทองสั ม ฤทธิ์ ปิ ดทองด้ว ยบุ ศ
ราคัม น้ าหนักถึ ง 69 ตัน ซึ่ งได้ส ร้ างขึ้ น แทนองค์เดิ ม ที่จมลง
แม่น้ าโขง สมัยรัชกาลที่ 3 สมควรแก่เวลา
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้
ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง
วันที่สาม(3) ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – แม่สาย
วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุ วัน - พระสิงห์ สานชนะมาร - ตลาดแม่สาย
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้
เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้นื ที่
12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่
ซ้ ากัน ตลอดสามฤดู ล้อ มรอบประติมากรรมชื่ อ “ความ
ต่อเนื่ อง” เป็ นรู ปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยัง
จัดแต่งสวนหิน ซึ่ งประดับด้วย หิ นภูเขากลมเกลี้ยงขนาด
ใหญ่ สวนน้ าอุ ด มด้ว ยไม้น้ า พัน ธุ์ ต่ า งๆ บัว และสวน
ปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่
ฟ้าหลวงจึงมีพ้ืนที่ท้ งั สิ้ น 25 ไร่ จากนั้น นาท่านนมัสการ
“พระธาตุดอยตุง” เป็ นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรื อ กระดูก
ไหปลาร้า ซึ่งนามาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็ นองค์พระธาตุ ประจาปี กุน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่

บ่าย

ค่า

นาท่านออกเดินทางสู่ “วัดหิ รัญญาวาส อุทยานเวฬุวนั ” ชมพระเจ้าสานปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จุดเด่นของวัดนี้ อ ยู่ที่พระประธานในวิหาร สานด้วยไม้ไ ผ่ หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สู ง 19 ศอก เป็ นพระพุทธรู ป
ลักษณะพระสิ งห์หนึ่ งเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนาที่
สร้างด้วยไม้ไผ่ท้ งั องค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วัน ใช้ไม้ไ ผ่
ทั้งหมด 39,000 ท่อน ชื่อว่า " พระสิ งห์สานชนะมาร "
เคลือ บเงาดาด้วยยางของตันรัก และที่สาคัญ ไม้ไผ่ที่
นามาสานก็มีแหล่งที่มา น่ าค้นหา จากการสอบถาม
ทราบว่าพระครู หิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญา
วาส ท่านได้นาไม้ชนิ ดนี้ ม าจากประเทศพม่า ซึ่ งเป็ น
ไม้มงคล มีถิ่นกาเนิ ดอยู่บนเขาสู งมีชื่อตามท้องถิ่นว่า
" ไม้มุง " เป็ นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ ง ลักษณะเด่นคือเหนี ยว มอดไม่กิน เหมาะสาหรับมาสานเป็ นพระพุทธรู ป
โดยในหนึ่งปี ชาวบ้านที่ดูแลไม้มุง จะให้ตดั ไม้น้ ีได้แค่ครั้งเดียว ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเอง
ก็จะมีการเสี่ ยงทายเป็ นผูก้ าหนดว่าแต่ละปี วัดไหนที่ขอไป จะโชคดีเป็ นผูไ้ ด้สิทธิ์ตดั ไม้ไผ่ชนิดนี้ จากนั้นมีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นซื้ อของ “ตลาดแม่สาย” อีกหนึ่ งแลนด์มาร์ คสาคัญที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด โดยเป็ นตลาดการค้า
ชายแดนที่มีชื่อเสี ยงมานานหลายสิ บปี เนื่ องจากชาวพม่าและ
ชนกลุ่ม น้อ ยจะเข้ามาซื้ อ สิ น ค้าอุ ปโภคต่างๆจากฝั่ งประเทศ
ไทย ตลาดแม่ ส ายนี้ จั ด จ าหน่ า ยสิ นค้ า นานาชนิ ด ได้ แ ก่
ประเภทอั ญ มณี อย่ า ง พลอยสี ทั บ ทิ ม หยก หรื อจะเป็ น
เครื่ องใช้ไฟฟ้า เสื้ อ ผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ เครื่ อ งประดับ
ต่าง ๆ รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง ของเล่น
เด็กก็มีให้เลือกมากมายถูกใจเหล่านักช้อปตัวน้อ ย ๆ หรื อ จะ
เป็ นของกินก็มีอีกเพียบ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตวั เมืองเชียงราย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิน่ // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง
วันที่สี่(4)

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่ องขุ่น – วัดร่ องเสื อเต้น – เดินทางกลับ

04.00

เช้า
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นาท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ ีฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุด
ในเทื อ กเขาดอยผาหม่ น (สู ง ประมาณ
1,628 เมตร) ติ ด ชายแดนไทย- ลาว ใน
อาเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็ นผาที่มีแหลม
ยื่ น ขึ้ น ไ ป บ น ฟ้ า จึ งเรี ย ก ว่ าภู ชี้ ฟ้ า
ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง ภู เข า
สลับ ซับ ซ้ อ นดูก ว้างไกล มี ท ะเลหมอก
ปกคลุ ม ในหุ บ เขาเบื้ อ งล่ าง ชมวิว ทะเล
หมอกและพระอาทิตย์ข้ นึ
บริ การอาหารมื้ อเช้ า ณ ร้ า น อาหาร
ท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีต
เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะ
เป็ นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทาให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว
‘ผาบ่องประตูสยาม’ หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็ นเนินช่องเขาเหมือนประตู มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็ นช่อง
หินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ าโขงพาดผ่านตรง
ช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสื อโคร่ งและดอกเสี้ ยวจะบานสะพรั่ง
งดงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ ‘วัดร่ องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพฒั น์ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง
ของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสี เงินแวววาว
เป็ นเชิ งชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดู
แปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน
ทั้งลวดลายปูนปั้ นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่
ที่สวยงามน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดร่ องเสื อเต้น’ (15 กม.)
ในอดีตสถานที่แห่ งนี้ เคยเป็ นที่ต้ งั ของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปี ก่อน วัด
ร่ องเสื อเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่ อ งจากชาวบ้านร่ องเสื อเต้นไม่มีที่ทาบุญ
ในหมู่บ้าน ความโดดเด่นของวันร่ องเสื อ เต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหาร
วัดร่ องเสื อ เต้น สร้างและออกแบบโดยศิล ปิ นพื้นบ้านชาวเชี ยงราย
โดยใช้โทนสี น้ าเงิน ฟ้ าตัดกับสี ทองเพื่อ สร้ างความโดดเด่นให้กับ
วิ ห าร โดยสี น้ า เงิ น ฟ้ าของตัว วิ ห ารนั้ น แสดงถึ ง ธรรมะขององค์
สมเด็จพระพุท ธเจ้าที่ข จรขจายไปทั่วโลก โดยพญานาคที่อ ยู่ห น้า

วิหารได้รับอิทธิ พลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่า
เกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
18.15 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137
21.45 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเที่ยว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65
27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
12,990
12,990
12,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
16,990
16,990
16,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790
13,990
13,990
13,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
12,490
13,490
13,490
13,490
16,490
16,490
16,490
16,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490
13,490
16,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
5,500
5,500
5,500
5,500
6,900
6,900
6,900
6,900
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
5,500
6,900
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65
10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990

13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990

13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790
13,790

13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490
13,490

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

จานวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกที่นั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เชียงราย // เชียงราย-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อ มส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่ อ
และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 8 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กอ่ นขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

