
 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแมฟ้่าหลวง เชียงราย – ดอยตุง 

                                           พระต าหนกัดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ 

                                          บา้นผาฮี้  – รา้นกาแฟภูผาฮี้  – ดอยผาฮี้  – เชียงรายไนทบ์ารซ่์าร ์  

07.00 พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมคัคุเทศกน์ าเที่ ยวคอยใหก้ารตอนรับทา่น พรอ้มอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอินใหแ้กท่า่น 

08.30 น าทา่นเดินทางโดยสายการบิน ไทย สมายด ์(WE) เที่ ยวบินท่ี WE130 

09.55 เดินทางถึง สนามบินแมฟ้่าหลวง เชียงราย รับสมัภาระพรอ้มออกเดินทางตามรายการ 

น าทา่นเดินทางสู ่พระต าหนักดอยตุง เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กอ่สรา้งเม่ือปี พ.ศ. 

2531 ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเลต่ ์สไตลส์วิส กบัสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแตง่ภายนอกดว้ยปีกไม ้ ซ่ึงเป็นไม ้

สักขนาดเล็กท่ีไดจ้ากการทอนไมท่ี้ไม่ไดข้นาดในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้เพ่ือใหไ้มส้ักท่ีเหลือ

เจริญเติบโตแข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ตอ่ไป ภายในพระต าหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลงัไมท่ี้ใส่เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ขนาดใหญน่ าเขา้มาจากตา่งประเทศ ส่วนพ้ืนเป็นไมส้กัทองท่ีองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้ง

พระต าหนักจึงเป็นตวัอยา่งของการรูจ้กัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรูคุ้ณคา่ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) ประกอบไปดว้ย

สนามหญา้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดบัลดหลัน่ไปตามไหลเ่ขา บนพ้ืนท่ีราว 30 ไร่ หนา้พระต าหนักดอยตุง ตัง้อยูบ่น

พ้ืนท่ีเดิมของหมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย ซ่ึงเดิม เป็นเสน้ทางล าเลียงส าคญัและเป็นท่ีพกัของกองคาราวานฝ่ิน น ้ายาท า

เฮโรอีน และอาวุธสงคราม แตใ่นปัจจุบนั สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาว ตามพระราชด าริของสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนี ท่ีตอ้งการใหค้นไทยที่ ไมมี่โอกาสไปตา่งประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมืองหนาว 

น าทา่นเดินทางเขา้สู ่จุดชมวิวฐานปฏิบติัการดอยชา้มูบ ตัง้อยูแ่ถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพมา่ เป็นแลนด์

มาร์คอีกจุดที่ วิวสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมูบ่า้น และฐานทพัของพมา่ของฝั่งประเทศพมา่ไดอ้ยา่งกวา้งแบบพา

โนรามา่  



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ ดอยผาฮ้ี อยูใ่นอ าเภอแม่สายติดกบัชายแดนไทยพมา่ ชาวเขาเผา่อาขา่บา้นผาฮ้ี ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆท่ีพฒันาหมูบ่า้นใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวกบัการ

ปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนั้นใหท้า่นอิสระ จิบชากาแฟท่ีรา้น กาแฟภูผาฮ้ี รา้นกาแฟหลกัสิบแตวิ่วหลกัลา้น 

ใหท้า่นชมวิวชมหมอกสวยๆท่ีอยูต่รงหนา้พรอ้มสูดอากาศใหเ้ต็มปอด 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่เชียงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามค ่าคืน ในตวัเมืองเชียงราย ท่ีมีสินคา้พ้ืนเมืองของเชียงราย

ใหจ้บัจา่ยมากมาย ไมว่า่จะเป็น ของฝาก ส่ิงทอ ของแตง่บา้น และอาหารพ้ืนเมือง เป็นท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึกฝีมือ

ชาวเขาและคนพ้ืนบา้นทัง้เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง ผา้มา่น ผา้ลายปัก

ฝีมือชาวเขาท่ีชาวเขาจะน ามาจ าหน่ายกนัเองในราคาท่ีไมแ่พงนัก มีจ าหน่ายของตกแตง่บา้นท่ีท าจากไม ้มีลานเบียร์ 

รา้นอาหารและการแสดงใหไ้ดร้ับชม 

เย็น อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)   วดัร่องเสือเตน้ – วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลากั้ง – วดัร่องขุ่น – เชียงใหม่ 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าทา่นชม วดัร่องเสือเตน้ ไฮไลคท่ี์ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถใหมท่ี่สรา้งข้ึนดว้ยศิลปะแบบไทยประยุกต ์จาก

ฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา หรือ สลา่นก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั ในการ

สรา้งวดัร่องขุน่อนัเล่ืองช่ือ วดัแหง่น้ีเป็นศิลปะประยุกตท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้าเงินฟ้าตดัสลบักบัสีทอง อีก

หน่ึงความงดงามภายในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของท่ีน่ีนั่นคือ "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" พระ

ประธานสิงห์หน่ึงสี

ขาวมุก ขนาดหนา้ตกั

กวา้ง 5 เมตร สูง 6.5 

เมตร เด่น เ ป็นสง่า

ท่ามกลางสีน ้าเงิน - 

ฟ้า ของภาพวาดท่ีอยู ่

รายลอ้ม 

 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยูท่ี่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย ปัจจุบนัไดร้ับการยกฐานะเป็นพระอาราม

หลวง มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2521 แมใันปัจจุบนัจะไมมี่พระแกว้มรกตองคจ์ริงอยูท่ี่น่ี แตภ่ายในวดัยงัมีโบราณสถาน และ

โบราณวตัถุสร้างดว้ยศิลปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจินตนาการของ อาจารย ์ถวลัย ์ดชันี ศิลปิน

แห่งชาติ ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในมี พระพุทธรัตนากร นวุตติวสัสานุสรณ์มงคล หรือ พระหยก

เชียงราย 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นชม วดัหว้ยปลากัง้ ตัง้อยูบ่นเขามีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเดน่ของ

วัดน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศิลปะ

สถาปัตยกรรมแบบไทยลา้นนาผสมจีน เช่ือกนัวา่หากใครไดม้าเยือนจะหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นชม วดัร่องขุ่น ไดร้ับการบูรณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ จากวดัเล็กๆ 

ซ่ึงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดึงดูดนักทอ่งเท่ียวใหม้าเยี่ ยมชมวดัน้ีอยา่งคบัคั่งตลอดปี ซ่ึงอาจารยเ์ฉลิมชยัปรารถนาจะ

สรา้งวดัใหเ้หมือนเมืองสวรรคท่ี์มนุษยส์ัมผสัได ้ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายใน

อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญง่ดงามมาก  

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นน าเดินทางเขา้สู ่จงัหวดัเชียงใหม่ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  WINTREE CITY RESORT CHIANG MAI หรือเทียบเท่าระดบัเดียว 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   สวนดอกไมแ้มร่ิม – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – วดัพระธาตุดอยค า  

                                           รา้นของฝากวนสันนัท ์– ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดินทางสู ่สวนดอกไม ้แม่ริม บริเวณอ าเภอแมริ่มน้ี มีสวนดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนท่ีมีช่ือเสียง

มากอาทิ I love flower farm , สวนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กล่ินเกษร , สวนลุงจวนป้าใจ ๋, สวนดอกไมป้้านกเอ้ียง แตล่ะ

สวนก็จะมีดอกไมจ้ดัแตง่สวนท่ีแตกตา่งกนัไป เชน่ดอกมากาเร็ต ดอกคตัเตอร์ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงสวน

ดอกไมต้ามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเวลา และรายการทวัร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเช็คอินแลนดม์าร์ค ท่ีไมว่า่ใครจะมาเชียงใหมก็่ตอ้งมาเช็คอินพรอ้มกบัถา่ยรูป โพสทา่ชิคๆท่ี ถ่ายรูปประตูท่า

แพ หรือช่ือเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวนัออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ในของเวียงเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีมีบานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกโปรแกรมน้ีในกรณีท่ีถนนปิด 

หรือมีการจดังาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม ่อายุเกา่แกก่วา่ 1,300 ปี ตัง้อยูบ่ริเวณดอยค า 

ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัช

สมยัพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพต แต่

ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ "วดัดอยค า" ไฮไลทท่ี์ส าคญัของการมาเย่ือน ณ วดัแหง่น้ีก็คือการมาสกัการะ หลวงพอ่ทนัใจ ซ่ึง



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ีดา้นหลงัของวดัทา่นจะไดพ้บเห็นกบัวิวของเม่ืองเชียงใหม่อีก

ดว้ย (หมายเหตุ : ท่ีวดัไมมี่จ าหน่ายดอกมะลิ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วิธีขอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมงั จะปาคะ แลว้ตามดว้ยช่ือ ....... 

แลว้ตามดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทนัใจขอใหส่ิ้งท่ีขอส าเร็จโดยดว่น เม่ือขา้พเจา้ส าเร็จ

แลว้จะน ามะลิจ านวน ..... (50 พวงข้ึนไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานของความเป็นไปได*้ 

 

น าทา่นซ้ือของฝากเชียงใหม ่รา้นวนัสนันท ์เป็นรา้นของฝากพ้ืนเมืองของเชียงใหม ่มีของฝากมากมาย อาทิ ไสอ้ ัว่ 

แคปหมู น ้าพริกหนุ่ม ซ่ึงเป็นของฝากข้ึนช่ือของจงัหวดัเชียงใหม ่(หมายเหตุ : กรณีรา้นปิดขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ ยนเป็น

ตลาดวโรรสแทน) 

น าทา่นเช็คอินคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลงัจากถา่ยรูปมาเหน่ือยๆรอ้นๆ ใหท้า่นไดพ้กัจ๊ิบกาแฟ เคร่ืองด่ืม ขนมเคก้พรอ้ม

กบัสมัผสัอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่ มีการตกแตง่ประหน่ึงวา่ทา่นก าลงัอยูใ่นพงไพร มีการจ าลองน ้าตก และการ

ตกแตง่สวนท่ีใหค้วามรูสึ้กผอ่นคลายเม่ือทา่นมาถึง มีจุดถา่ยรูปที่ เรียกไดว้า่  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางเขา้สูส่นามบินเชียงใหม ่

20.20 น าทา่นเดินทางโดยเที่ ยวสายการบิน ไทย สมายด ์(WE) เที่ ยวบินท่ี WE121 

21.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

08 – 10 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

10 – 12 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

19 – 21 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 11,999 2,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

07 – 09 มกราคม 2565 12,999 2,000 

12 – 14 มกราคม 2565 11,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2565 12,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2565 12,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2565 12,999 2,000 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

11 – 13 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

18 – 20 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

25 – 27 กุมภาพนัธ ์2565 12,999 2,000 

 

 

*ราคาขา้งตน้เป็นราคาท่ีตัว๋เคร่ืองบินวนัท่ีท าการเช็คเม่ือวน้ท่ี 20 กนัยายน 2564* 

*และอาจมีการเปล่ียนแปลงราคา และไฟลท์บินท่ีใกลเ้คียงแทน* 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงไดเ้ทา่นั้น * 

** ราคาทวัร์น้ีส าหรับนักทอ่งเที่ ยวชาวไทยเทา่นั้น นกัทอ่งเที่ ยวชาวตา่งชาติมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 500 บาท/ทา่น ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเที่ ยวทา่นละ 300 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ ยนแปลงราคา 

***เน่ืองดว้ยสถานท่ีทอ่งเที่ ยว หรือรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้ริการได*้** 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ ยนแปลง หรืองด สถานท่ีดงักลา่ว อนัมาจากเหตุสุดวิสยั** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั  

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 Kg/ทา่น (กรณีเดินทางดว้ยสายการบินไทยสมายดเ์ทา่นั้น) 

 น ้าหนักสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 Kg/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเทา่นั้น 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั 3 ทา่น เป็นการนอนเตียงเสริม 1 

ทา่น) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งไกดน์ าเที่ ยวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืนท่ีไมไ่ดร้วมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเที่ ยว ทา่นละ 300 บาท  



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 6,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน หรือหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง ** ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั ** 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% และหรือหกัคา่ใชจ้า่ยที่ จา่ยจริง อาทิ คา่จองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถ

คืนเงินได ้

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงราย เชียงใหม ่เชียงดาว ดอยตุง 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ี

นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


