
 

 
  



 
วนัแรก ป๊ัมนํา้มนั ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ – เชยีงราย 
 
17.30 น. พรอ้มกัน ณ ป๊ัมน้ํามัน ปตท. วภิาวดขีาออก ฝ่ังตรงขา้มมหาวทิยาลัยหอการคา้ 

(กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ําหนด หากทา่นเดนิทาง
มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้
ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั) 

18.30 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศพม่าและ
ประเทศลาว เป็นพืน้ทีด่ัง้เดมิของชาวไทยวน พืน้ทีข่องจังหวัดเชยีงรายประกอบดว้ยเมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์
มาตัง้แต่ยุคกอ่ตัง้ หรัิญนครเงนิยางเชยีงแสน และ อาณาจักรลา้นนา (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ช่ัวโมง) 

 
วนัทีส่อง เชียงราย – วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ (รวมค่าน ัง่รถราง) – วดัพระแก้ว – วดัพระสิงห ์– วดัร่องเสือเต้น – 

พพิธิภณัฑบ์า้นดํา – วดัหว้ยปลาก ัง้ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (Box set) 

 
จากนัน้นําท่านชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบูรณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึง่อยู่
ในสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อน
ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิชัยปรารถนาจะสรา้งวัดใหเ้หมือน
เมืองสวรรคท์ี่มนุษยสั์มผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจติรกรรมฝา
ผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงามมาก  
 

 



นําท่านเดนิทางเขา้สู่ สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรือ ไรบุ่ญรอด แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ย
พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ที่ข ึน้เต็มเนินเขา ท่านจะไดสั้มผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรม
ต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สงิหป์าร์ค ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยานชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 
กจิกรรมผจญภัยทา้ทายคนใจเด็ด และการแขง่ขันกฬีาตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําท่านน่ังรถราง รถจะมีบรกิารทุก 15 นาท ี(ค่ารถรางรวมอยู่ในรายการ
ทัวรแ์ลว้) ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศธรรมชาตทิ่ามกลางไร่ชา และทุ่งดอกไมท้ี่
ผลัดเปลี่ยนตลอดทัง้ปี พรอ้มสนุกกับกจิกรรมต่างจุดต่างๆ เช่น จุดววิไร่ชา จุด
ชมชวีติสัตว ์
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองคจ์รงิอยู่ที่นี่ แต่ภายในวัดยังมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ
สรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรัตนากร นวุตตวัิสสานุสรณม์งคล หรอื พระหยกเชยีงราย 
 



 
 

จากนัน้นําท่านชม วดัพระสงิห ์เป็นพระอารามหลวงเก่าแกแ่ต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนยร์วมใจของชาว
เชยีงรายมาอย่างยาวนาน มเีนื้อที ่4 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา สันนษิฐานกันว่าน่าจะสรา้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจา้มหาพรหม 
ซึง่เป็นพระอนุชาของพญากอืนา ผูค้รองเมอืงเชยีงใหม่ ราวปีพ.ศ. 1928 เชือ่กันว่า น่าจะมาจากการที่ครัง้หนึ่ง วัดนี้ เคย
เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปสําคัญคู่บา้นคู่เมอืงของไทยในปัจจุบัน คอื พระพุทธสหิงิค ์หรอืทีเ่รยีกกันในชือ่สามัญว่า 
พระสงิห ์
 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
จากนั้นนําท่านชม วดัร่องเสอืเตน้ ไฮไลคท์ี่สําคัญอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ที่สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จากฝีมือ
การรังสรรคข์อง นายพุทธา หรือ สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชัย ในการสรา้งวัด
ร่องขุ่นอันเลื่องชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้าตัดสลับกับสทีอง อีกหนึ่งความ
งดงามภายในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของที่นี่น่ันคือ "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่งสี
ขาวมุก ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เด่นเป็นสง่าท่ามกลางสน้ํีาเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยู่รายลอ้ม 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑบ์า้นดํา หรอื บา้นดํา เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่ว่า 100 ไร่ สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี 
ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ลักษณะของบา้นดําจะเป็นกลุ่ม
บา้นไม ้ศลิปะแบบลา้นนา บา้นปูนรูปทรงแปลกตา บา้นเกอืบทุกหลังทาดว้ยสดีํา ซึง่เป็นที่มาของคําว่า “บา้นดํา” โดย
ภายในจะตกแต่งดว้ยผลงานศลิปะมากมาย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิโบราณ เครือ่งเงนิลํ้าค่า สิง่ของจากจนี ญีปุ่่น 
อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยุโรป จนถงึหนังสัตวแ์ละเขาสัตวป่์านานาชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควาย หนังเสอื เป็นจํานวนมาก 
 



 
 
จากนัน้นําท่านชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยู่บนเขามเีนนิเขารายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเด่นของวัดนี้ 
คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ี่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบ
ไทยลา้นนาผสมจนี เชือ่กันว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกับไดข้ ึน้สวรรค ์
 

 



เย็น บรกิารอาหารคํา่ 
 

ทีพ่กั โรงแรมเวริค์ เดน เชยีงราย หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดอยตุง – พระตําหนกัดอยตุง – สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟ
ภูผาฮี ้– ดอยผาฮี ้– ไรช่าฉุยฟง – เชยีงรายไนทบ์ารซ์่าร ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

 
นําท่านเดนิทางสู่ พระตําหนกัดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2531 
ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแต่งภายนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมสั้กขนาดเล็ก
ทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่ม่ไดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มสั้กทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ช ้
ประโยชน์ต่อไป ภายในพระตําหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ี่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่นําเขา้มาจาก
ต่างประเทศ สว่นพืน้เป็นไมสั้กทองทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระตําหนักจงึเป็นตัวอย่างของ
การรูจ้ักใชท้รัพยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่า 
 

 
 
ชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปดว้ยสนามหญา้และ
สวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลัน่ไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หนา้พระตําหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นทีเ่ดมิของหมู่บา้น
อาข่าป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางลําเลียงสําคัญและเป็นที่พักของกองคาราวานฝ่ิน น้ํายาทําเฮโรอีน และอาวุธสงคราม 
แต่ในปัจจบัุน สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชดํารขิองสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนี ทีต่อ้งการให ้
คนไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 
 



 
 
 
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยู่แถวดอยตุงบรเิวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนดม์ารค์
อกีจุดทีว่วิสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมู่บา้น และฐานทัพของพม่าของฝ่ังประเทศพม่าไดอ้ย่างกวา้งแบบพาโนราม่า  
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอําเภอแม่สายตดิกับชายแดนไทยพม่า 
ชาวเขาเผ่าอาขา่บา้นผาฮี ้สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบ
ชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนาหมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการ
ปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนัน้ใหท้่านอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟ
ภูผาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิแต่วิวหลักลา้น ใหท้่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่
ตรงหนา้พรอ้มสดูอากาศใหเ้ต็มปอด 
 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รูจ้ักกันดีในเรื่องชาแบบดัง้เดมิทีม่ีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชยีงราย ซึง่
เป็นศูนยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจกัรไทย ที่ไร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด เช่น ชาอัสสัม ชาเขยีว ชาอู่หลง และชา
ดํา ในพื้นที่สูงที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลและในพื้นทีเ่พาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศ
และสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจังหวัดเชยีงรายอนุญาตใหป้ลูกชาชัน้เยีย่มได ้ใหท้่านไดสั้มผัสกับววิไร่ชาทีป่ลูกโคง้วนไปตาม
ไหล่เขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีา้นอาหาร เครื่องดืม่ เบเกอรี่ และยังสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาต่างๆ คุณภาพดีไวเ้ป็น
ของฝากหรอืกลับบา้นได ้
 

 



จากนั้นนําท่านเขา้สู่ เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามคํ่าคนื ในตัวเมืองเชยีงราย ที่มีสนิคา้พื้นเมอืงของเชยีงรายให ้
จับจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแต่งบา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ําหน่ายของทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขาและ
คนพื้นบา้นทัง้เสือ้ผา้ เครื่องประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ื้นเมือง ผา้ม่าน ผา้ลายปักฝีมือชาวเขาที่
ชาวเขาจะนํามาจําหน่ายกันเองในราคาทีไ่ม่แพงนัก มจีําหน่ายของตกแต่งบา้นทีท่ําจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการ
แสดงใหไ้ดรั้บชม 
 

เย็น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในเดนิชอ้ปป้ิง 
 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์ เดน เชยีงราย หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ ศูนยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย – วดัพระธาตุลําปางหลวง - กรุงเทพฯ  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 
 

นําท่านแวะ ศูนยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย จําหน่ายสนิคา้พืน้บา้นมาตรฐานสากล เชน่ แหนม แคบหมู หมูยอ รวมของฝาก
และผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรายและต่างจังหวัด มทีัง้ของกนิและของใช ้รับรองความสด สะอาด ปลอดภัย ไดรั้บ
การยอมรับจากผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุลําปางหลวง เป็นพระธาตุประจําปีเกดิของ คนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู 
ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง วัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงลําปาง
มาแต่โบราณ วัดตัง้อยู่บนเนนิสงู มกีารจัดวางผังและสว่นประกอบของวัดสมบูรณ์แบบทีส่ดุ มสีิง่กอ่สรา้ง และสถาปัตยกรรม
ต่าง ๆ บรเิวณพุทธาวาสประกอบดว้ย องคพ์ระธาตุลําปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนําขึน้ไปสู่ซุม้ประตูโขง ถัดซุม้
ประตูโขงขึน้ไปเป็น วหิารหลวง บรเิวณทศิเหนือขององคพ์ระธาตุมีวหิารบรวิารตัง้อยู่คือ วหิารน้ําแตม้ และ วหิารตน้แกว้ 
ดา้นตะวันตกขององคพ์ระธาตุประกอบดว้ย วหิารละโว ้และ หอพระพุทธบาท ดา้นใตม้ ีวหิารพระพุทธ และอโุบสถ ทัง้หมด
นี้จะแวดลอ้มดว้ยแนวกําแพงแกว้ทัง้สีด่า้น นอกกําแพงแกว้ดา้นใตม้ปีระตูทีจ่ะนําไปสูเ่ขตสังฆาวาส ซึง่ประกอบดว้ยอาคาร 
หอพระไตรปิฎก กฏุปิระดษิฐาน พระแกว้ดอนเตา้ อาคารพพิธิภัณฑแ์ละกฏุสิงฆ ์
 

 



◌้

 
◌ิ ◌้
  

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ 
 
21.30 น. เดนิทางถงึ ป๊ัมนํา้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 30-36 ท่าน ต่อ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณ ีทีลู่กคา้เดนิทางไม ่ถ งึ 30 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช ําระคา่สว่นตา่งเพ ิม่เตมิ กร ุณ าตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ั�ง ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคัญ 
 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ
ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ
อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
  ค่าทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ท่านละ 400 บาท/ทรปิ/ท่าน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 
   ประเภทพาหนะ ราคาทวัรผู์ใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่ว 

10 – 13 ตุลาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.9) รถบสัปรบัอากาศ 4,999 1,200 

22 – 25 ตุลาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) รถบสัปรบัอากาศ 4,999 1,200 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) รถบสัปรบัอากาศ 4,999 1,200 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) รถบสัปรบัอากาศ 4,999 1,200 

29 ธนัวาคม 63 – 01 มกราคม 64 
(วนัปีใหม)่ รถบสัปรบัอากาศ 5,999 1,500 

30 ธนัวาคม 63 – 02 มกราคม 64 
(วนัปีใหม)่ รถบสัปรบัอากาศ 5,999 1,500 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์ เป็นจํานวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่
สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจํานวน ของค่าทัวรท์ีชํ่าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่
ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด** 

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  


