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Tour Code : TMCEIDD19081000 
   

สิงหาพาแมเ่ท่ียว...แอ่วเชียงราย 
ดอยตงุ ดอยชา้งมบู จิบกาแฟหอ้ยขา ณ บา้นผาฮ้ี 

3วนั 2คืน (DD)  

 

 

เดนิทางโดยเครือ่งบนิสายการบนินกแอร ์ 

ทีพั่ก : โรงแรมปิยะพร พาวลิเลีย่นหรอืเทยีบเทา่ 1 คนื/โรงแรมค าธนา เดอะโคโลเนยีล หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  10-12 สงิหาคม 2562           12,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง                                                                              วันเสาร ์ที ่10 สงิหาคม 2562                                                            
สนามบนิดอนเมอืง-เชยีงราย-ดอยตงุ-พระต าหนักดอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-จุดชมววิดอยชา้งมบู-หมู่บา้นผาฮี ้

วนอุทยานถ า้หลวงขนุน ้านางนอน-ชอ้ปป้ิงแม่สาย 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2  ชัน้ 3 ประตูทางเขา้ที ่14-15  เคาน์เตอร์

เช็คอนิสายการบนินกแอร์  สังเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทัวร์”  มัคคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอย

ตอ้นรับทา่นทีห่นา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ และอ านวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารและโหลดสมัภาระ  

07.20 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่จังหวัดเชยีงราย โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8714 

08.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชยีงราย  ใหท้่านรับสมัภาระจากสายพานรับกระเป๋า

เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง (ทีน่ั่งบนรถตู ้ไกดจ์ะจัดทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสมในแต่

ละคนัตามล าดบัการจองทวัร)์ 

10.00 น. น าทา่นสกัการะ พระธาตดุอยตงุ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของ จ.เชยีงราย ซึง่มีความศักดิส์ทิธิ ์และมีความ

เชือ่ว่า เป็นพระธาตเุจดยีแ์ห่งแรกของลา้นนา  ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ  “พระรากขวัญเบื้องซา้ย

(กระดกูสว่นไหปลารา้)” และเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีกลุ(หมู) ตามความเชือ่ของชาวลา้นนา 

10.30 น. น าท่านเทีย่วชม พระต าหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ลา้นนาและสวสิชาเลต่ ์ทีก่ลมกลนืสวยงามเป็นอย่างมาก น าทา่นเขา้ชมภายในพระต าหนัก และเชญิทา่น 

ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอกพระต าหนักทีเ่ป็นสวนดอกไมท้ีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเขา้ชม สวนแม่ฟ้าหลวง 

ถ่ายรูปกับสวนดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ที่มีความสวยงาม บานสะพรั่งไปทั่วบรเิวณสวน ที่มีการ

ตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม เพือ่ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(1) ทีร่า้นอาหาร  
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13.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูจุ่ดชมววิไทย-พม่า ที ่ดอยชา้งมูบ เป็นทีต่ัง้ของสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง ทีส่รา้งข ึน้

เมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที ่250 ไร่ มีพระสถูปชา้งมูบตัง้อยู่บนหนิขนาดใหญ่ ซึง่มีลักษณะเหมือนชา้ง

หมอบ เป็นเจดยีข์นาดเล็กทีเ่กา่แก ่อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึง่น่าจะเป็นทีม่าของชือ่ดอย 

14.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นผาฮี้ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของชนเผ่าอาข่าเป็นหมู่บา้นทีไ่ดร้ับการสบืทอดปลูกกาแฟ
จากบรรพบุรุษสูล่กูหลาน ใหท้า่นไดใ้ชช้วีติสโลวไ์ลฟ์ ชมววิหอ้ยขา ของหมู่บา้นทา่มกลางธรรมชาตขิอง

ขนุเขา สายลม สายหมอก และจบิกาแฟทีค่ัดสรรพเิศษจากไร่ผาฮี้ หรือจะเลอืกสวมอาข่าถ่ายรูปกับมุม
สวยๆก็ฟินไปอกีแบบ 

16.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.แม่สาย จ.เชยีงราย ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของ วนอุทยานถ ้า

หลวง ขนุน ้านางนอน น าทา่นแวะชมและถา่ยรูปกบัความงดงามของวนอุทยานฯ ภายนอก  

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ปิยะพร พาวลิเลีย่นหรอืเทยีบเทา่ พักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืชอ้ปป้ิง 

ตลาดทา่ขีเ้หล็ก แม่สาย-ทา่ขีเ้หล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ ประเภทอัญมณี 

พลอยส ีทบัทมิ หยก เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้แฟชัน่ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ เครือ่งประดบั รองเทา้ กระเป๋า 

เสือ้กนัหนาว  อาหารทะเลแหง้ เหลา้ บุหรี ่ของเลน่เด็ก ผา้ห่ม ของใช ้ของกนิ ขนม ฯลฯ ราคาตัง้แต ่

หลกัสบิถงึหลกัพัน สว่นใหญ่เป็นสนิคา้จากประเทศจนี 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(2) ทีร่า้นอาหาร หลงัมือ้อาหารน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่ักผ่อนตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก โรงแรม ปิยะพร พาวลิเลีย่นหรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                            วันอาทติยท์ี ่11 สงิหาคม 2562 

อ.แม่สาย-สามเหลีย่มทองค า-พระเจา้ลานตือ้-ไร่บุญรอด (สงิหป์ารค์)-วัดร่องขุน่-วัดร่องเสอืเตน้ 
07.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สามเหลีย่มทองค า รมิแม่น ้าโขงสบรวกเป็นบรเิวณทีแ่ม่น ้าโขง ซึง่กัน้ดนิแดน 

ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกบัแม่น ้ารวก ซึง่กัน้ดนิแดนระหว่าง ประเทศไทยและประเทศ
พม่า นมัสการ พระเชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิ หรือ พระพุทธนวลา้นตื้อ ประดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่ม

ทองค าและถา่ยรูปคูก่บัซุม้ประตสูามเหลีย่มทองค า 
10.00 น. จากนัน้ออกเดนิทาง ไร่บุญรอดหรอืสงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นไร่ของบรษัิท บุญรอด ผูผ้ลติเบยีรส์งิห ์เป็น 

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไมเ้มืองหนาวสสีนัสวยงาม

นานาชนดิ มพีืน้ทีเ่กษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่  โดยจัดเป็นรูปแบบฟารม์ทัวรใ์หผู้ท้ีส่นใจไดเ้ขา้มา
เยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนดิ ตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ มีชาพันธุอ์ู่หลง รวมทัง้แปลง

เกษตรผสมผสาน และกจิกรรมตา่งๆใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าสมัผัส 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหารภภูริมย ์
13.30 น. น าทา่นชม วัดรอ่งขุน่ ออกแบบและสรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยัโฆษิตพพิัฒนศ์ลิปินทีม่ชีือ่เสยีงของไทย

สรา้งขึน้ดว้ยแรงปณธิานทีมุ่่งมั่นรังสรรคง์านศลิปะทีง่ดงาม แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมลา้นนา อย่าง
กลมกลนื ทัง้ลวดลายปูนปั้นประดบักระจกและจติรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลกัษณะเดน่ของวัดคอื พระ
อุโบสถถกูแตง่ดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาวเป็นเชงิชัน้ลดหลัน่กนัไป หนา้บันประดบั ดว้ยพญานาคมี

งวงงาดแูปลกตา ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง   
15.00 น. เดนิทางถงึ วัดร่องเสอืเตน้ ไฮไลตท์ีส่ าคญัอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ทีส่รา้งข ึน้ ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์ 

ทีม่ีศลิปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก 
ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน์  และเคยเขา้ไปท างานที่
วัดร่องขุน่  เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตดักับสทีอง ลวดลายต่างๆ ทีพ่ร ิว้

ไหวนัน้ สลา่นกไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากอาจารย ์แตศ่ลิปะของ อาจารยจ์ะ ใชโ้ทนสขีาว และมกีารใชก้ระจก 
แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใชส้นี ้าเงนิฟ้าแทนเพื่อใหเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประตมิากรรม

บันไดพญานาคทีใ่ชเ้ฉดสเีดยีวกนันัน้มคีวามชดชอ้ยและลวดลายแตกตา่งจากประตมิากรรมทัว่ไป 
เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครัวเชญิท่านร่วมท าบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแก่
พระภกิษุ ณ วัดร่องเสอืเตน้ฯ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมค าธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชยีงราย หรอืเทยีบเทา่ 
18.30 น. บรกิารอาหารค า่ (5) ณ รา้นอาหารลลีาวด ี

20.00 น. น าทา่นกลบัเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมค าธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชยีงราย หรอืเทยีบเทา่ พักผ่อนตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก โรงแรมค าธนา เดอะโคโลเนียล จ.เชยีงราย หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                         วันจันทร ์ที ่12 สงิหาคม 2562 
วัดพระธาตแุสงแกว้โพธญิาณ -ไร่เชญิตะวัน –วัดหว้ยปลากัง้-ของฝาก-สนามบนิแม่ฟ้าหลวง-สนามบนิดอนเมอืง 

07.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่ ทีส่ดใสยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่วัดพระธาตุแสงแกว้โพธญิาณ ตัง้อยู่บนดอย “ม่อนแสงแกว้” ตัง้อยู่ที ่บา้นป่าตงึ 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย กโิลเมตรที ่125 จะเห็นหลักกโิล ทีส่รา้งข ึน้เพื่อเป็นสญัญลักษณ์ของ
สถานทีเ่ผยแพร่ศาสนาแลว้ ยังมีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามพรอ้มค าสอนทางพุทธศานสภุาษิตใหท้่านได ้

ศกึษาดว้ย 
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10.00 น. น าท่านชม ไร่เชญิตะวัน เป็นศูนยป์ฎบิัตธิรรม ทีท่่านพระมหาวุฒชิยั วชริเมธี (ว.วชริะเมธี) ไดส้รา้งข ึน้ 
จากแรงบัดดาลใจทีจ่ะหาทีป่ลกีวเิวกสว่นตัวสงบๆ กลายมาเป็นทีส่ว่นร่วมเพื่อทุกคนไปแลว้ในปัจจุบัน 

เพือ่ใหค้นกรุงทีม่เีวลานอ้ยไดม้ทีีป่ฎบิัตธิรรม ทีช่ว่ยเสรมิเตมิพลัง มาชารต์แบตเตอรี่แลว้กลับไปท างาน
ใหม่ ดา้นในมปีรศินาธรรม ออกแนวศลิปะเป็นตงุใหถ้อดความกนั เป็นสถานทีส่งบเหมาะแกผู่ท้ีต่อ้งการมา
ภาวนาศลีและศกึษาธรรม 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวัน (7) ณ รา้นอาหารเอกโอชา 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่วัดหว้ยปลากัง้ เป็นอกีวัดหนึง่ของจังหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยูบ่นเขา และมเีนนิเขา

รายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดยี"์   ซ ึง่เป็น

เจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจีนผสมลา้นนา หลังคาสแีดงมีรูปปั้น
มังกรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี ์เล็กๆ 12 ราศ ี วัดหว้ยปลากัง้เป็นวัดซึง่ชาวบา้นนับ

ถอืและเชือ่กนัว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกบัไดข้ ึน้สวรรค ์
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ระหวา่งทางแวะซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงรายทีร่า้น

ขายของฝาก 

16.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชค็อนิสมัภาระและรับบัตรทีน่ั่งข ึน้เครือ่ง  
18.25 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8723 

19.40 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

10-12 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 11,900.- 10,900.- 2,000.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์และรถตูท้ีจั่งหวัดเชยีงราย 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ ่บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่วัจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.ส าหรับเด็ก บัตรประชาชนตวัจรงิ หรอืส าเนาใบสตูบิัตร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั, ชดุทีส่วมใสส่บาย, ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั สายการบนิสายการบนินกแอร ์พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. และค่ารถตูป้รับ  อากาศ 9 ที่

น่ัง/คนั  ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ



TM : สงิหาพาแมเ่ทีย่ว ...แอว่เชยีงราย 3วัน2คนื (DD)                                                                                                      หนา้ 4 จาก 4                          

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์  

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 30 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ 

  (ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่น 

   ยกเลกิทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

3.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

5.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

6.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


