
 

บินดว๎ยสายการบนิ นกแอร ์NOKAIR (DD) : ขึน้เครือ่งที่

สนามบินดอนเมอืง(DMK) 

DD8714 DMK(กรงุเทพ) - CEI(

เชยีงราย) 
07.30 – 

งามล า้ค่า เหนอืสุดแดนสยาม  3 

วนั 2 คืน 



08.45 

DD8719 CEI(เชยีงราย)- DMK(

กรงุเทพ) 
17.00 – 

16.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้าํหนกัไมเํกนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 ก.ก. ** 

 

มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวัดอุณหภูมิกํอนการเดินทาง  

- ฉีดพํนฆําเช้ือภายในยานพาหนะ กํอนให๎บริการทุกครั้ง 

- โต๏ ะอาหาร  มีการจัด ท่ีนั่ งแบบเว๎นระยะหํ าง  ใช๎ช๎อนกลาง  ( Social 

Distancing)  

- บริการหน๎ากากอนามัยชนิดผ๎า ทํานละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล๎างมือประจํารถ ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการทํองเท่ียว

แหํงประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ) ดอนเมอืง – ทําอากาศนานาชาติแมํฟ้าหลวง –ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – 

 พระตําหนักดอยตุงและสวนแมํฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ไรํชาฉุยฟง - 

เชียงรายไนท์บาซาร์        (B/L/D) 

      

05.00น. คณะพร๎ อมกัน  ณ ทําอากาศยานดอนเมื อง  อาคารผู๎ โดยสาร

ภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให๎การต๎อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน๎ากาก



อนามัยแบบผ๎า และมัคคุเทศก์คอยให๎คําแนะนํามาตราการการป้องกัน 

COVID-19 กํอนออกเดินทาง  *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน 

เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให๎ทําการเช็คอินกํอน

เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 

07.30น. ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8714 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 15 นาที   **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) 

และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.   หากน้ําหนักกระเป๋าเกินทําน

ต๎องเสียคําบริการเพิ่มตามจริง**  

**ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทียบเทาํและเวลา

ใกลเ๎คยีงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

08.45น. เดินทางถึง ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลังจากทุกทํานรับสัมภาระเรียบร๎อย  

บริการอารหารเช๎า แบบ BOX SET  

นําทํานเดินทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว  สถานท่ีทํองเท่ียวเชิง

การเกษตรรวมหมํูบ๎านชาวเขา อาขํา ลาหูํ ปาดํอง กระเหรี่ยงคอยาว ปะหลํอง  

ถํายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให๎ทํานได๎เลือกซื้อของฝากพ้ืนเมือง 

เที่ยง บริการอาการกลางวัน ณ ร๎านอาหาร 

ออกเดินทางสูํ พระตําหนักดอยตุงและสวนแมํฟ้าหลวง  พระตําหนักดอยตุง

กํอต้ังขึ้นจากพระราชดําริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ

สมเด็จยํา อาคารพระตําหนักดอยตุง ถือเป็นบ๎านหลังแรกของสมเด็จยํา สร๎าง

ขึ้นโดยใช๎พระราชทรัพย์สํวนพระองค์ ท่ีเน๎นความเรียบงํายและการใช๎

ประโยชน์ มีลักษณะการกํอสร๎างเป็นการผสมผสานระหวําง สถาปัตยกรรม

ล๎านนา บ๎านปีกไม๎ และบ๎านแบบพ้ืนเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์

สําคัญในการมาเท่ียวดอยตุง นั่นก็คือการเก็บภาพความประทับใจกับทํุง

ดอกไม๎สีสันสดใส นั่นคือ สวนแมํฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม๎เมืองหนาวในหุบ

เขา 



 

นําทํานเดินทางไปยัง พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเกําแกํแหํงหนึ่ง

ในภาคเหนือและเป็นพระธาตุท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็น

เจดีย์แหํงแรกของเมืองล๎านนา ซึ่งมีความเกําแกํ สวยงาม มองเห็นวิว

ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได๎อยํางเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอรําม 2 

องค์คูํกันและถือเป็น พระธาตุประจําปีกุน ถือวําครั้งหนึ่งในชีวิตผู๎ท่ีเกิดปีกุน 

ควรได๎เดินทางมาสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคงและความรุํงเรืองในชีวิต 

 

มุํงหน๎าเดินทางพาทํานชม ไรํชาฉุยฟง ไรํชาเกําแกํกวํา 500 ไรํ ท่ีต้ังอยูํบน

ภูเขาสูง เป็นไรํชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์

มาร์ค ท่ีทุกคนจะไปยืนถํายรูปกับวิวไรํชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล๎วท่ีนี่

ยังมีร๎านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว๎บริการ และท่ีไรํชาฉุยฟงยังสามารถ



ชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์  เป็นของฝากได๎  ด๎วย

บรรยากาศท่ีสวยงาม ไรํชาฉุยฟง เคยเป็นท่ีถํายทําละคร เรื่อง  “รัก

ออกอากาศ”  

  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ร๎านอาหาร  

จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซําร์ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมหลายอยําง

ไว๎ด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นของท่ีระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ๎า เครื่องประดับของคน

พ้ืนเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพ้ืนเมือง และสินค๎างานศิลปหัตถกรรม

ตํางๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให๎อิสระทุกทํานในการเลือกซื้อ 

 

ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเทําระดับเดียวกัน  



 

 

วัดรํองเสือเต๎น – วัดป่าสัก - เมืองต๎นผึ้ง สปป ลาว -  สามเหลี่ยมทองคํา 

   (B/L/D) 

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

นําทํานออกเดินทางสูํ วัดรํองเสือเต๎น  เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความสวยงามทาง

พุทธศิลป์ สถานท่ีโดดเดํนของวัดแหํงนี้คือ “วิหารรํองเสือเต๎น” ซึ่งมีความโดด

เดํนของวิหาร ท่ีมีศิลปะของตัววิหารท่ีสวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนว

ประยุกต์ ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช๎โทนสีน้ําเงินและสีฟ้า

เป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญํ และภาพเขียนฝาผนังท่ีมีความงดงาม 

อํอนช๎อย  

 

 



 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดป่าสัก  วัดเกําแกํคูํเมืองเชียงแสนท่ีมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ล๎านนามาต้ังแตํสมัยโบราณ สร๎างขึ้นในสมัยพระเจ๎าแสนภู 

กษัตริย์องค์ท่ี 3 พระโอรสในพระเจ๎าชัยสงครามแหํงราชวงศ์มังราย เจ๎าผู๎

ครองนครเชียงใหมํ ทรงสร๎างขึ้นหลังจากท่ีพระองค์ได๎มาสร๎างเมืองเชียงแสน 

มีลักษณะเดํนทางสถาปัตยกรรมเนื่องจากได๎รับอิทธิพลมาจากหลากหลาย

ศิลปะ ได๎แกํ พุกาม จีน ขอม สุโขทัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร๎านอาหาร 

นําทุกทํานนั่งเรือข๎ามฝั่ง ไปยัง เมืองต๎นผึ้ง แขวงบํอแก๎ว สปป.ลาว อยูํในเขต

การปกครองพิเศษของจีนท่ีสัมปทานจากรัฐบาลลาวเวลา 99 ปี มีสิ่งปลูกสร๎าง 

เชํน ตึกสูง ท่ีพักอาศัย ร๎านค๎า สถานบันเทิง ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นสถาปัตยกรรก

รรมแบบจีน นอกจากนี้ยังมี ตลาดไชนําทาวน์ วัดแบบจีน ท้ังโรงแรมและ

กาสิโน ในเครือ คิงส์โรมันกรุ๏ป  อิสระให๎ทุกทํานช๎อปปิ้งและถํายรูปตามอะ

ยาศัย   

 
หลังากนั้นพาทํานไปยัง สามเหลี่ยมทองคํา เป็นพ้ืนท่ีรอยตํอระหวํางสาม

ประเทศ ได๎แกํ ประเทศไทย (เชียงราย) ลาว (แขวงบํอแก๎ว) และพมํา (แขวง



ทําขี้เหล็ก) มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแมํน้ําโขงตัดผําน

ชายแดนไทยและลาว บริเวณนี้ยังเป็นท่ีบรรจบกันของแมํน้ําโขงและแมํน้ํา

รวก มีจุดทํองเท่ียวอยํางเชํน หลักกิโลเมตรสามเหลี่ยมทองคํา, ซุ๎มประตูโขง, 

ตุงเฉลิมพระเกียรติ, พระเชียงแสนสี่แผํนดิน (พระพุทธนวล๎านต้ือ) สักการะ 

หลวงพํอผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยูํใต๎ฐานชุกชีพระ

ประธานองค์เกํา มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 และขึ้นไปยังจุดชมวิวแมํน้ําโขง

ท่ีสวยท่ีสุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดี 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ร๎านอาหาร  

ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเทําระดับเดียวกัน  

วัดห๎วยปลากั๊ง– วัดรํองขุํน- สิงค์ปาร์ค – สนามบินแมํฟ้าหลวง-สนามบิน

ดอนเมือง   (B/L/-)  

เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  



จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดห๎วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ท่ีสวยงามต้ังอยูํบนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม จุดเดํนของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ชั้น 

รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล๎านนา ภายในเจดีย์ 

ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ตํางๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันวํา

หากใครได๎มาเยือนวัดแหํงนี้จะเหมือนกับได๎ขึ้นสวรรค์  

 
นําทํานเดินทางไปยัง วัดรํองขุํน ท่ีขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงาม

อลังการตามแบบฉบับของผู๎สร๎างและออกแบบอยําง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน์ ศิลปินแหํงชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร๎างวัดแหํงนี้อยูํ 

3 ประการ คือ เพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร๎างวัด

ให๎เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุษย์สัมผัสได๎ ลักษณะเดํนของวัด คือ พระอุโบสถท่ี

ถูกตกแตํงด๎วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังภายในพระอุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 



  

นําทํานชม สิงห์ปาร์ค (ไรํบุญรอด) เป็นแหลํงทํองเท่ียวเชิงเกษตรที่เต็มไปด๎วย

จุดทํองเท่ียวนําสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไมํวําจะเป็นไรํชาอูหลงท่ีถือ

เป็นไฮไลท์ของไรํบุญรอด ทํุงดอกคอสมอส (บานชํวงเดือนพฤศจิกายน-เดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส๎นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของ

ท่ีนี่คือการมุํงเน๎นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และ

การอยูํรํวมกับชุมชน (รวมคําเข๎า ไมํรวมคํากิจกรรม) 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร๎านอาหาร  

ไดเ๎วลาอันสมควรออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย  



16.10 ออกเดินทางสูํ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ 

DD8719   

ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดย

น้ําหนักไมํเกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเ ครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 

ก.ก. หากน้ําหนักกระเป๋าเกินทํานต๎องเสียคําบริการเพิ่มตามจริง** 

17.30น. เดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร๎อมความ

ประทับใจ 

 

อัตราคําบริการ  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาพกั 2-3 ทาํน 

ทาํนละ 

ราคา 

พกัเดีย่ว เพิม่

ทาํนละ 

29 - 31 ธนัวาคม 2563 15,999 2,500 

30 ธนัวาคม 63 – 01 

มกราคม 2564 
16,999 3,000 

31 ธนัวาคม 63 – 02 

มกราคม 2564 
16,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 16,999 3,000 
**ไมํมีราคาเด็ก ราคานี้ไมํรวมคําทิป** 

** ราคาเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ชําระเพิ่มทํานละ 2,000 

บาท ** (ไมํมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช๎สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีที่ทําน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายทําน) กรุณาแจ๎งรายนามคูํนอนกับเจ๎าหน๎าที่ให๎

ทราบ    * รบกวนสงํพรอ๎มกบัหลักฐานการชาํระเงนิ * 



ข๎อสาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท ยกเว๎นทารกอายุไมํเกิน 2 ปี  

- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางต่ํากวํา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วันกํอนการเดินทาง  

 

อัตราคําบริการนี้รวม  

- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคําภาษีน้ํามันทุกแหํง 

กรณีต๎องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเท่ียว

ใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ  

- คําธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน สายการบิน NOK 

AIR  อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต๎ท๎องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมํ

เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. (ไมํจํากัด

จํานวนชิ้น แตํท้ังนี้เจ๎าหน๎าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตํอทําน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับ

เทียบเทําและเวลาใกล๎เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตู๎ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- คําเข๎าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมทํองเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  ตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมรํวมประกนัสขุภาพ 

- คําอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คําโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ  

อัตราคําบริการนี้ ไมํรวม 

- คํามินิบาร์ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ 

- คําอาหารสําหรับทํานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานที่ของชาวตํางชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจํายจริง 



- คําธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  

- คําธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได๎ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทท่ี

ใช๎บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยํูท่ีสายการบินเป็นผู๎กําหนด 

- คําภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล๎ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 400 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําทํานละ 3,000 บาท หลังจากสํงเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เชํน 

ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. มิเชํนนั้น

จะถือวําทํานได๎ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎รับยอดเงินตาม

เวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพีเรียดเดิม ทําน

จําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว๎นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําบริการ เต็ม

จํานวน เทํานั้น  

- กรุณาชําระคําทัวร์สํวนท่ีเหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทําน

ไมํชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์

ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานได๎ ไมํ

วําสํวนใดสํวนหนึ่งก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค๎าชําระมา และ

เก็บคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินคําทัวร์โดยหัก

คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 



* คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็น

อืน่ๆ 

 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีทํองเท่ียว

ปิดให๎บริการ เป็นต๎น โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยสํวนนี้ทางบริษัทจะ

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต๎องมีคําใช๎จําย

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํ

เดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ 

ไมํวํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎

คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนการ

เดินทางใหมํอีกครั้ง ท้ังนี้ กํอนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเพ่ือทํา

การยืนยันทุกครั้งหากทํานลางานแล๎วไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ 

- กรณีที่ทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ๎าหน๎าท่ีกํอนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 



โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของทําอากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น สิ่งสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบิน

ภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู๎ออกบัตรโดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎องมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น

ใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณา

แจ๎งเจ๎าหน๎าทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง หรือต้ังแตํท่ีทําน

เริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 

เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมา

กํอน เชํน กรณีท่ีทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ี

ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวํางการเดินทาง ไมํวํากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ท่ีโรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีทํานต๎องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอท่ีต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

ร๎านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร๎านอาหาร

ปิดทําการชั่วคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไมํสามารถเข๎าพักได๎ โดย

จะจัดโรงแรมในระดับใกล๎เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง หากทํานไมํ

ดําเนินการสํงสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎

ทางบริษัทเพ่ือใช๎ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออก

เดินทาง 



- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูํคณะ (ต๋ัวกรุ๏ป) 

ทํานจะไมํสามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับสํวนใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป 

และ กลับ ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตํอ

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าท่ีไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีท่ี

ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค๎าท่ีเดินทาง 3 ทําน และ ต๎องการพักห๎องสําหรับ 3 ทําน อาจมี

คําใช๎จํายเพ่ิมเติมได๎ในบางกรณี ขึ้นอยูํกับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักวํามีห๎อง

รอบรับสําหรับ 3 ทําน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไมํ กรณีไมํมี ทํานจําเป็น

จะต๎องชําระคําใช๎จํายเพ่ิม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว๎นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวํา 12 ปี 

ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๏ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค๎าเดินทางด๎วยกัน กรุณาเช็คอินพร๎อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดให๎ทํานได๎นั่งด๎วยกัน หรือ ใกล๎กันให๎มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

**เมือ่ทาํนชาํระเงนิคาํทวัรใ์ห๎กบัทางบรษิัทฯ แลว๎ทางบรษิทัฯ จะถอืวาํทาํนได๎

ยอมรบัเงือ่นไขขอ๎ตกลงทัง้หมดนีแ้ล๎ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาํน ทีม่อบความไวว๎างใจ ใหเ๎ราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 



 


