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 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                                       
 

วันแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น ้ากก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  
           วัดห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮ้ี   

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 130 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ จากนั้น

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ ากก สายน ้าที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายน้ีมีตน้
น ้ าอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่าตอน 
ไหลผ่านตวัเมืองเชียงรายไปบรรจบกบัแม่น ้าโขงที่บา้นสบกก เชียง
แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ชมทศันียภ์าพที่แสนงดงาม
สองฝ่ังริมแม่น ้ ากก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร’ (50 นาที) 
ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ากก ซ่ึงนอกจากชาวกระเหร่ียงแล้วแล้วยงัมีหมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวกใกลเ้คียงหมู่บา้น
กระเหร่ียงรวมมิตรอีกดว้ย จากนั้นเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘วดัห้วยปลากั้ง’ 
(17  กม.) วดัที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถ
เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรม
เจดีย์" ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้ น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรง

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดี  



 
 
 
 
 
 
 

แหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ประดิษฐานภายในเจดีย ์ 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น   
บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บา้นผาหมีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศยัประมาณ 300 กว่า

ครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นก าเนิดกาแฟต้นแรกของ
ประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานให้กบัขาวเขาปลูกแทนการ
ปลูกฝ่ิน โดยตน้กาแฟที่ปลูกคร้ังแรก คือ พนัธ์ุโรบัสตา้ แวะ 
‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติที่โอบ
รอบดว้ยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง น าท่านเดินทางสู่ “สะพาน
ไม้ไผ่ไร่ผาฮ้ี” หรือ “Bamboo walk” จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ
ร้านคอฟฟ่ีฮิลล์ผาฮ้ี เป็นทางเดินยาวและสูงมาก ประดบัดว้ย
ร่มสีสันสดใสตลอดทาง ให้เราไต่ขึ้นไปเร่ือย ๆ ตามยอดดอย ระหว่างที่เดินก็เพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ อา้แขน
รับลมหนาว สัมผสัหมอกอ่อน ๆ ในตอนเช้า แลว้ถ่ายรูปกนัชิลล ์ๆ กบัวิวที่มองเห็นไดทุ้กทิศรอบตวัแบบพาโนา
ราม่า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหล่ียมทองค า - พระพุทธนวล้านตื้อ  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
 หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลายสิบปี ปัจจุบนั

ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า หมู่บา้นสันติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล  น าท่าน
สักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือ
หมู่บา้นสันติคีรี จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพ้ืนที่ที่
มี
ก
า
ร
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ที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกนัเป็นขั้นบนัไดอย่างงดงามเขียวขจี 
จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองค า’ เป็นบริเวณ

ที่แม่น ้ าโขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และ
แม่น ้ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น 
น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวลา้นต้ือ’ (จ าลอง) พระพุทธรูป
สีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นด้วยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองด้วยบุศ
ราคัม น ้ าหนักถึง 69 ตัน ซ่ึงได้สร้างขึ้ นแทนองค์เดิมที่จมลง
แม่น ้าโขง สมยัรัชกาลที่ 3 สมควรแก่เวลา  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้
ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สาม(3)   ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – แม่สาย  
                      วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน - พระสิงห์สานชนะมาร  - ตลาดแม่สาย  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้ืนที่ 
12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ 
ซ ้ ากัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมช่ือ “ความ
ต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตวัที่กลางสวน นอกจากน้ี ยงั
จดัแต่งสวนหิน ซ่ึงประดบัดว้ย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาด
ใหญ่  สวนน ้ าอุดมด้วยไม้น ้ าพันธ์ุต่างๆ บัว และสวน
ปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไวม้ากมายในพ้ืนที่ 13 ไร่ สวนแม่
ฟ้าหลวงจึงมีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น น าท่านนมสัการ 
“พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบื้องซ้ายหรือ กระดูก
ไหปลาร้า ซ่ึงน ามาจากประเทศอินเดีย เช่ือกนัว่าเป็นองคพ์ระธาตุ ประจ าปีกุน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “วดัหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวนั” ชมพระเจา้สานปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
จุดเด่นของวดัน้ีอยู่ที่พระประธานในวิหาร สานด้วยไมไ้ผ่ หน้าตักกวา้ง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป 
ลกัษณะพระสิงห์หน่ึงเชียงแสน ศิลปะแบบลา้นนาที่
สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วนั ใช้ไมไ้ผ่
ทั้งหมด 39,000 ท่อน ช่ือว่า " พระสิงห์สานชนะมาร " 
เคลือบเงาด าด้วยยางของตนัรัก และที่ส าคญั ไมไ้ผ่ที่
น ามาสานก็มีแหล่งที่มา น่าคน้หา จากการสอบถาม 
ทราบว่าพระครูหิรัญอาวาสวตัร เจา้อาวาสวดัหิรัญญา
วาส ท่านได้น าไม้ชนิดน้ีมาจากประเทศพม่า ซ่ึงเป็น
ไมม้งคล มีถิ่นก าเนิดอยู่บนเขาสูงมีช่ือตามทอ้งถิ่นว่า 
" ไมมุ้ง " เป็นไมใ้นตระกูลไผ่ชนิดหน่ึง ลกัษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะส าหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป 
โดยในหน่ึงปี ชาวบา้นที่ดูแลไมมุ้ง จะให้ตดัไมน้ี้ไดแ้ค่คร้ังเดียว ในวนัขึ้น 15 ค ่า เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเอง
ก็จะมีการเส่ียงทายเป็นผูก้  าหนดว่าแต่ละปี วดัไหนที่ขอไป จะโชคดีเป็นผูไ้ดสิ้ทธ์ิตดัไมไ้ผ่ชนิดน้ี จากนั้นมีเวลาให้
ท่านไดเ้ดินเล่นซ้ือของ “ตลาดแม่สาย” อีกหน่ึงแลนด์มาร์คส าคญัที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด โดยเป็นตลาดการคา้
ชายแดนที่มีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี เน่ืองจากชาวพม่าและ
ชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซ้ือสินค้าอุปโภคต่างๆจากฝ่ังประเทศ
ไทย ตลาดแม่สายน้ีจัดจ าหน่ายสินค้านานาชนิด ได้แก่ 
ประเภทอัญมณีอย่าง พลอยสี  ทับทิม  หยก ห รือจะเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เส้ือผา้แฟชั่นทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เคร่ืองประดับ
ต่าง ๆ รองเทา้ กระเป๋า เส้ือกนัหนาว อาหารทะเลแห้ง ของเล่น
เด็กก็มีให้เลือกมากมายถูกใจเหล่านักช้อปตัวน้อย ๆ หรือจะ
เป็นของกินก็มีอีกเพียบ จากนั้นเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงราย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – เดินทางกลับ 



 
 
 
 
 
 
 

04.00 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุด
ในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 
1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ใน
อ าเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลม
ย่ืน ขึ้ น ไ ป บ น ฟ้ า จึ ง เรี ย ก ว่ า ภู ช้ี ฟ้ า 
ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข อ งภู เข า
สลับซับซ้อนดูกวา้งไกล มีทะเลหมอก
ปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเล
หมอกและพระอาทิตยข์ึ้น  

เชา้ บริการอาหารมื้ อ เช้ า  ณ  ร้านอาหาร
ทอ้งถิ่น 

 หลงัอาหารน าท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีต
เคยเป็นส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัที่ดอยแม่สลอง ลกัษณะ
เป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนท าให้เกิดทศันียภาพที่สวยงาม ชมทิวทศัน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว 
‘ผาบ่องประตูสยาม’  หนา้ผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่อง
หินขนาดใหญ่คนเดินลอดไดอ้ยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาวและวิวแม่น ้ าโขงพาดผ่านตรง
ช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบานสะพร่ัง
งดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชัยโฆษิตพิพฒัน์ศิลปินที่มีช่ือเสียง

ของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว
เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกนัไป หน้าบันประดบั ดว้ยพญานาคมีงวงงาดู
แปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวฒันะ ธรรมลา้นนา อย่างกลมกลืน 
ทั้งลวดลายปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่
ที่สวยงามน่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัร่องเสือเตน้’ (15 กม.) 
ในอดีตสถานที่แห่งน้ีเคยเป็นที่ตั้งของวดัร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน วดั

ร่องเสือเตน้ถูกสร้างขึ้นเน่ืองจากชาวบา้นร่องเสือเตน้ไม่มีที่ท าบุญ
ในหมู่บ้าน ความโดดเด่นของวนัร่องเสือเต้นที่เห็นไดช้ัดคือ วิหาร
วดัร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพ้ืนบ้านชาวเชียงราย  
โดยใช้โทนสีน ้ าเงินฟ้าตัดกับสีทองเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับ
วิหาร โดยสีน ้ าเงินฟ้าของตัววิหารนั้ นแสดงถึงธรรมะขององค์
สมเด็จพระพุทธเจา้ที่ขจรขจายไปทั่วโลก โดยพญานาคที่อยู่หน้า



 
 
 
 
 
 
 

วิหารไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย ์ถวลัย ์ดชันี ที่เน้นลกัษณะโครงสร้างที่เขม้แข็ง เขี้ ยวเล็บแหลมคมดูน่า
เกรงขาม แต่มีความอ่อนชอ้ยในแบบลา้นนา 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
18.15 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137 
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 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  
เพ่ิมท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 5,500 

07-10 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

13-16 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

14-17 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

21-24 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

22-25 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

23-26 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

24-27 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

28-31 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

04-07 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

11-14 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

18-21 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

25-28 พ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

02-05 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

03-06 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

04-07 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

05-08 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

09-12 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

10-13 ธ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

16-19 ธ.ค. 64  13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

23-26 ธ.ค. 64                                          16,990 16,990 16,790 16,490 6,900 

06-09 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

13-16 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

20-23 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

27-30 ม.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

03-06 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

10-13 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 



 
 
 
 
 
 
 

16-19 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

17-20 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

24-27 ก.พ. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

03-06 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

10-13 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

17-20 มี.ค. 65 13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

24-27  มี.ค. 65                                      13,990 13,990 13,790 13,490 5,500 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงราย // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกดช่ือ

และนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 



 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

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

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

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

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


