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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) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น ้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์(สูงสุดแดนสยำม)  
                      พระมหำธำตุนภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – วัดพระธำตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคำว 
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

เดินทางโดยรถตูสู่้ ‘น ้ าตกแม่ยะ’ น ้ าตกขนาด
ใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท ์และยงัเป็นน ้าตกซ่ึงมี
ความสวยที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ แห่งหน่ึงของ
เมืองไทย ด้วยความสูงประมาณ 260 เมตร 
และมีชั้นลดหลัน่กนัลงมาถึงประมาณ 30 ชั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  

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



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย หลงัอาหาร จากนั้นเดินทางสู่  “ดอยอินทนนท์” (110 กม.)  ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.) น าท่านสู่ 
“ก่ิวแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปดว้ยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดบัสูง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ระยะ ส้ั น  มี เส้ น ท าง เดิน เป็ น วงรอบ
ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความสูงจาก
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็น
จุดชมวิวพระอาทิตยข์ึ้นและ ทะเลหมอกที่
สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอินทนนท์ 
เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล’ 
และ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ’ ซ่ึง
กองทัพอากาศสร้างขึ้ นน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล  แด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เด ชฯ  แ ล ะสม เด็ จพ ระน าง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้ งอยู่บนยอดเขาสง่า
งามท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียด
ฟ้าน้ีได้อย่างหมดจดงดงามย่ิง จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่  ‘วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สักการะ
พระบรมธาตุเจดีย์ ซ่ึงตั้ งอยู่บนยอดดอย
จอมทองอนัเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ 
อ.สันก าแพง เดินเล่นยา่น ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยูใ่กลก้บัแม่น ้าคาว วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอยู่
แบบสงบ เรียบง่าย มีลกัษณะเป็นซอยตรงยาว สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานท ามือและ
งานเส้ือผา้ ตกแต่งดว้ยสีสันตลอดเส้นทางเดิน สัมผสัศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว 
ภายในชุมชนมีการท าสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ืนฟูผู ้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผ้าพ้ืนเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้ งของ
ร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้วอีกดว้ย 

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

ที่พัก : โรงแรม Mercure Chiang Mai ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)  เชียงใหม่ – ฮิโนกิแลนด์ – ดอยอ่ำงขำง - ไร่ชำ2000 – ส้มสำยน ้ำผึง้ – ฝำง 



 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั “ฮิโนกิแลนด”์ อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งที่อ  าเภอ

ไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ โดย
เนรมิตพ้ืน  ที่กว่าร้อยไร่ สร้างเป็น
เมืองจ าลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท้ โดด
เด่นด้วยการประดบัตกแต่งอย่างโคม
แดงขนาดยกัษ์แบบวัดอาซากุสะที่
โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วดัฟูชิ
มิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆอลงัการทั้งปราสาททองเสา  โท
ริอินบัร้อยตน้ สระน ้าขนาดใหญ่ สวน
เซ็นและรายล้อมด้วยอาคารสไตล์
ญี่ปุ่ นอีกหลายหลงัจนเหมือนยกญี่ปุ่ น
มาไวใ้นเมืองไทยเลยก็ว่าไดอ้ิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั… 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย  น าท่านเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง” แมค้วามสูงของ

ดอยน้ีจะสูงเฉลี่ยเพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 
1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลักษณะพ้ืนที่ๆเป็นแอ่ง
กะทะ จึงท าให้ดอยน้ีมีความหนาวเยน็กนั  แบบส่ัน
สะทา้นแมย้ามแดดจดัๆ ย่ิงถา้ช่วงกลางคืนอุณหภูมิ
ที่น่ีจะลดลงต ่ากว่า 10 องศ  า จากนั้นทุกน าท่านเที่ยว
ชม “ไร่ชา2000” อีกหน่ึงจุดท่องเที่ ยวที่มีความ
งดงาม เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปกับไร่ชาไดอ้ย่างมี
สไตล์ จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง เพื่อ
เช็ดอินเขา้ที่พกั ระหว่างทาง มีเวลาให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือ ส้มสายน ้ าผ้ึง คุณภาพดีที่และขึ้นช่ือของ อ.ฝาง 
ในส่วนของเอกลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ของส้ม
สายน ้ าผ้ึงคือ จะมีผิวสีเหลืองทอง  อร่ามสวยเมื่อสุก
ได้ที่ และเป็นส้มเปลือกร่อนที่มีเปลือกไม่หนามาก
สามารถแกะทานด้วยมือเปล่าได้ง่าย ทางด้าน
เอกลักษณ์ภายในที่โดดเด่นคือ ชานหรือใย จะมี



 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะน่ิมไม่หนาเมื่อเทียบกบัสายพนัธ์ุอื่น เน้ือแน่นน ้าเยอะ และที่ส าคญัคือ เอกลกัษณ์ดา้นรสชาติของ “ส้มสาย
น ้าผ้ึง” จะมีรสจดัจา้น กลมกล่อม หวานน าอมเปร้ียวเล็กนอ้ย ไม่หวานจืด 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : นำค นครำ รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สำม(3)  ฝำง – ไร่ชำฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้ำหลวง – พระธำตุดอยตุง – ดอยผำฮ้ี 
เชียงรำย 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่นออกเดินทางสู่ “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาคุณภาพอนัดบั

ต้น  ๆ  ของไทย มี พ้ืนที่ปลูกชา ประมาณ  1,200 ไ ร่ 
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูก
ตา ตัวไร่ชาตั้ งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็น
ขั้นบนัได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงย่ืนไปในไหล่
เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหน าไปกบัเมนูสาร
พดัชา พร้อมช่ืนชมความงามของไร่ไดอ้ยา่งเต็มที่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้ืนที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอกไม่ 
ซ ้ากนั ตลอดสามฤดู ลอ้มรอบประติมากรรมช่ือ “ความ
ต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตวัที่กลางสวน นอกจากน้ี ยงั
จัดแต่งสวนหิน ซ่ึงประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ ยง
ขนาดใหญ่ สวนน ้ าอุดมด้วยไม้น ้ าพนัธ์ุต่างๆ บัว และ
สวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไวม้ากมายในพ้ืนที่ 13 ไร่ 
สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น น าท่าน
นมสัการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย ์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบื้องซ้าย
หรือ กระดูกไหปลาร้า ซ่ึงน ามาจากประเทศอินเดีย เช่ือกนัว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจ าปีกุน จากนั้นน าท่านเดินทาง
ไปต่อยงั “ดอยผาฮ้ี”  เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและ
กาแฟ ซ่ึงถือได้ว่ากาแฟและชาของที่น่ีเป็นของขึ้นช่ือที่ตอ้งมาลองให้ได้จากแหล่งตน้ก าเนิดแบบน้ี  จะเห็นได้
ตั้งแต่เดินเขา้มาที่หมู่บา้นแห่งน้ีว่าเต็มไปดว้ยเมล็ดกาแฟและใบชาที่ชาวบา้นน ามาตากแห้งไวร้อน าไปคัว่อีกคร้ัง 



 
 
 
 
 
 
 
 

จึงจะสามารถเห็นที่หมู่บา้นผาฮ้ีแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกนั   และให้ท่านไดม้ีเวลา ชิม
กาแฟบา้นผาฮ้ี มีความพิเศษที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหน่ึงเลยของ “บา้นผาฮ้ี” นัน่ก็คือความที่เป็นร้านกาแฟบา้นๆ 
ธรรมดาๆ แต่มีวิวระดบัหลกัลา้นอยูเ่บื้องหนา้ท่าน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : นำค นครำ รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  เชียงรำย – ภูช้ีฟ้ำ – ดอยผำตั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – เดินทำงกลับ 
04.30 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- 

ลาว ในอ าเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มี
แหลม ย่ืนขึ้ นไปบนฟ้าจึงเรียก ว่าภู ช้ี ฟ้ า 
ประทบัใจกบัทิวทศัน์ของภูเขาสลบัซบัซ้อน
ดูกวา้งไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขา
เบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์
ขึ้น จากนั้นน าท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็น
ที่ ตั้ งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ  ม้ง และเย้า 
โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึง
ของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานอยู่
ที่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนท าให้เกิด
ทศันียภาพที่สวยงาม  

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
 หลังอาหารมี เวลาให้ท่ านได้เดินชมวิว

ทิ วทัศน์  บรรยากาศอัน เป็นธรรมชาติ 
บริเวณ  “ผาตั้ ง” อาทิ เช่น  ผาบ่อง ประตู
สยามอันเปรียบเสมือนประตูจากประเทศ
ไทยสู่ประเทศลาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่า
และสายน ้ าโขงที่พาดผ่านเป็นเส้นยาวผ่าน
แนวป่าอย่างชัดเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - 
พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ – ป่า
หินยนูนาน – ช่องผาขาด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย  หลังอาหารเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย  น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยู่ที่
หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ก าลงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของ
เอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิด
จากการสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา 
กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถิ่นชาวเชียงราย ที่
คร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น จนมี
โอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชา
ที่ได้ร ่ าเรียนมารังสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นที่วดั
แห่งน้ี ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชัยโฆษิตพิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีช่ือเสียงของ
ไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วย
พญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวฒันะ ธรรมลา้นนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนป้ันประดบั
กระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เชียงราย 

*** 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 การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส 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 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

01-04 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
02-05 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
03-06 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
06-09 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
08-11 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
13-16 พ.ค. 64   13,990 13,990 13,790 13,490 3,500 
20-23 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
23-26 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
27-30 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
02-05 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
03-06 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
04-07 มิ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
11-14 มิ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
18-21 มิ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
25-28 มิ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
02-05 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
09-12 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
16-19 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
23-26 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

24-27 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
27-30 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
06-09 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
11-14 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
12-15 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 4,000 
13-16 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
20-23 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
27-30 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
03-06 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
10-13 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
17-20 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 
24-27 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 6,000 บาท หาก

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

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 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 


