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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-21 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 
 

วันแรก(1) กรุงเทพ – เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม – ดอยสุเทพ – วัดพระธำตุดอยค ำ 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 168 
08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่  น าท่าน

เดินทางโดยรถตู้ สู่  "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) 
พ้ืนที่บนสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย 
สูงประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน ้ าทะเล 
เดิมบริเวณน้ีชาวบ้าน เรียกว่าก่ิวเสือเป็นป่า
รกร้าง ต่อมาชาวบา้นเขา้มาแผว้ถางและปลูก
ผ่ิน จนในทา้ยที่สุดโครงการหลวงมาขอซ้ือ
พ้ืนที่ เข้าโครงการหลวงหนองหอย และ
พฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ 
ชม วิ วทิ วทั ศน์  ‘ม่ อน อิ งด าว ’ ช มแน ว

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 

เทือกเขาสลบักนัไปไกลสุดลูกตา สูดอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกบัเด็กดอย ชมแปลงพืชผกัและผลไมเ้มืองหนาว ที่
ปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อนัเป็นที่ตั้งของ ‘วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้าง

ขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ทรงมอญ ที่
ใตฐ้านพระเจดียม์ีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุดอย
ค า’ (7 กม.)  วดัที่มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมยัพระนางจามเทวีกษตัริย์
แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ สักการะ ‘หลวงพ่อทนัใจ’ แห่งวดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงสร้างขึ้นในรัชสมยัพญากือนา เพ่ือความเป็นสิริ
มงคล 

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

ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)   อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ – กิ่วแม่ปำน – วัดพระธำตุศรีจอมทองฯ 
                      ผำช่อ “นครเพตรำเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคำว -  Meena มข้ีำว   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
 จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท์” (110 กม.)  

ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.) น า
ท่านสู่ “ก่ิวแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
อุดมไปดว้ยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดบัสูง เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติระยะส้ัน มีเส้นทางเดินเป็น
วงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุดชมวิว
ที่สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอินทนนท์ จากนั้น
เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล’ และ 
‘พ ร ะ ม ห า ธ า ตุ เจ ดี ย์ น ภ พ ล ภู มิ สิ ริ ’ ซ่ึ ง
กองทพัอากาศสร้างขึ้นน้อมเกลา้น้อมกระหม่อม
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าน้ีไดอ้ย่างหมดจด
งดงามย่ิง  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) (40 กม.)  สักการะพระบรม



 
 
 
 
 
 

ธาตุเจดีย์ ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูก
บรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวิหารจตุรมุข 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชม ‘ผาช่อ’ หรือ ‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.) ประติมากรรม

ธรรมชาติอนัน่าทึ่ง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกดัเซาะของ ลมฝนจนท าให้แผ่นดินที่เช่ือกนัว่า
เมื่อหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนผ่านกลายเวลาและถูกกดัเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตา 
จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันก าแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้ าคาว 
วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบ้านเรือนที่
ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและงานเส้ือผา้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ืนฟูผูพิ้การ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้
พ้ืนเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้งของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สำม(3)  บ้ำนแม่ก ำปอง – บ่อน ้ำร้อนแม่ขะจำน – เชียงรำย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  เดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ (53 กม.)  หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบา้นใช้ชีวิตอยู่กนัอย่างเรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอ

แม่ออน ดว้ยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดบัความสูงถึง 
1,300 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ท าให้ที่น่ีมีอากาศเย็นและ
ช้ืนตลอดทั้ งปี  และ ‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผ่านกลาง
หมู่บา้นสร้างความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดั
แม่ก าปอง’ ที่มี วิหารเป็นไม้ทั้ งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัด
แกะสลกัจากไมส้ัก เป็นลวดลายแบบลา้นนา และยงัมีพระ
อุโบสถที่ตั้งอยู่กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่

เขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา 
เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านอย่างหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้
นกัท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้าตก หรือสัมผสัวิถี
ชี วิตชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของ
ธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย  เดินทางสู่ ‘น ้ าพุร้อน
แม่ขะจาน’ บ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติที่สวยที่สุดในไทย  (58 



 
 
 
 
 
 

กม.) ภายในมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
จ าหน่ายสินคา้ OTOP เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั และของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ จ.เชียงราย  (104 กม.) ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชัยโฆษิต

พิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้น
ลดหลั่น กัน ไป  หน้ าบั น ป ระดับ  ด้ว ย
พญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม 
ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน 
ทั้งลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและจิตร
กรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ที่ สวยงามน่ า
ประทับใจ สมควรแก่ เวลา น าท่านออก
เดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่องเสือเต้น” วดัร่อง
เสือเต้น ตั้ งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ก าลัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ ได้รับ
ความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยศิลปิน
ชาวบา้น นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถิ่นชาวเชียงราย ที่คร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูก
ศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ า
วิชาที่ไดร้ ่าเรียนมารังสรรคค์วามงดงามให้เกิดขึ้นที่วดัแห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม นำค นครำ ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  ดอยแม่สลอง – ไร่ชำ – สำมเหล่ียมทองค ำ – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 กม.) ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลาย

สิบปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้ งอยู่ที่ความสูงจาก 1,200 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล น าท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับ
ความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ที่ถูกออกแบบก่อสร้างและ
ตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวติัศาสตร์ว่าที่ บา้นสันติคีรี เป็น
หมู่บา้นของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอย
แม่สลอง เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกนั
เป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) หลัง
อาหารเดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองค า’ เป็น
บริเวณที่แม่น ้ าโขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศ
ไทยและลาว และแม่น ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่าง 
ประเทศไทยและพม่ า จากนั้ น  น าท่ านสักการะ 
‘พระพุทธรูปนวลา้นต้ือ’ (จ าลอง) พระพุทธรูปสีทอง
ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองด้วยบุศ
ราคมั น ้าหนกัถึง 69 ตนั ซ่ึงไดส้ร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่
จมลงแม่น ้ าโขง สมัยรัชกาลที่ 3 จากนั้นน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบินเชียงราย (64 กม.) 

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
18.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137 
21.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

 อัตรำค่ำบริกำร 
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 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 3,500 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 

01-04 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 
02-05 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 
03-06 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 4,000 



 
 
 
 
 
 

06-09 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
08-11 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
13-16 พ.ค. 64   13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
20-23 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
23-26 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
27-30 พ.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
02-05 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
03-06 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
04-07 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
11-14 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
18-21 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
25-28 มิ.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
02-05 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
09-12 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
16-19 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
23-26 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
24-27 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
27-30 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
06-09 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
11-14 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
12-15 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15490 4,000 
13-16 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
20-23 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
27-30 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 



 
 
 
 
 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // 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  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

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

03-06 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
10-13 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
17-20 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
24-27 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 



 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 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 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


