
 

 

 

 

 

 

 

 

งามล้้าค่า เหนือสุดแดนสยาม  3 วัน 2 คืน 



 

 

บินด้วยสายการบิน นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

DD8714 DMK(กรุงเทพ) - CEI(เชียงราย) 07.30 – 08.45 

DD8719 CEI(เชียงราย)- DMK(กรุงเทพ) 17.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถ ตลาดการเดินทาง  
- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ) ดอนเมือง – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง –ชุมชนกะเหร่ียงคอยาว –  พระต้าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้า

หลวง – พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - เชียงรายไนท์บาซาร์        (B/L/D) 

      

05.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ

มัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง

มายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 

ชั่วโมง 

07.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8714 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที   **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น

เคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.   หากน้้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง**  



 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หลังจากทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อย  

บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  

น าท่านเดินทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว  สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงการเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขา อาข่า ลาหู่ ปาด่อง 

กระเหรี่ยงคอยาว ปะหล่อง  ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง 

เที่ยง บริการอาการกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ออกเดินทางสู่ พระต้าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนักดอยตุงก่อตั้งขึ้นจากพระราชด าริของ สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า อาคารพระต าหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ท่ีเน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์  มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการผสมผสาน

ระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ส าคัญในการมา

เท่ียวดอยตุง นั่นก็คือการเก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส นั่นคือ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมือง

หนาวในหุบเขา 

 

น าท่านเดินทางไปยัง พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติขอ ง

เมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือเป็น พระธาตุประจ าปีกุน ถือว่าครั้งหนึ่ง

ในชีวิตผู้ท่ีเกิดปีกุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิต 



 

 

มุ่งหน้าเดินทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ท่ีต้ังอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาท่ีปลูกลดหล่ันเป็นขั้นบันได

บนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ท่ีทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา  นอกจากนี้แล้วท่ีนี่ยังมี

ร้านอาหาร และเครื่องด่ืม เบเกอรี่ ไว้บริการ และท่ีไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ 

เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศท่ีสวยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นท่ีถ่ายท าละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”  

  

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร  



 

จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึกฝีมือ

ชาวเขา เส้ือผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซื้อ 

 

ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

 
วัดร่องเสือเต้น – วัดป่าสัก - เมืองต้นผึ้ง สปป ลาว -  สามเหลี่ยมทองค้า    (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานท่ีโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ 

“วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ท่ีมีศิลปะของตัววิหารท่ีสวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนว

ประยุกต์ ท่ีมีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และ

ภาพเขียนฝาผนังท่ีมีความงดงาม อ่อนช้อย  



 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยัง วัดป่าสัก  วัดเก่าแกคู่่เมืองเชียงแสนท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนามาต้ังแต่สมัยโบราณ 

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู กษัตริย์องค์ท่ี 3 พระโอรสในพระเจ้าชัยสงครามแห่งราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนคร

เชียงใหม่ ทรงสร้างขึ้นหลังจากท่ีพระองค์ได้มาสร้างเมืองเชียงแสน  มีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมเนื่องจากได้รับ

อิทธิพลมาจากหลากหลายศิลปะ ได้แก่ พุกาม จีน ขอม สุโขทัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

น้าทุกท่านนั่งเรือข้ามฝั่ง ไปยัง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว อยู่ในเขตการปกครองพิเศษของจีนท่ีสัมปทานจาก

รัฐบาลลาวเวลา 99 ปี มีส่ิงปลูกสร้าง เช่น ตึกสูง ท่ีพักอาศัย ร้านค้า สถานบันเทิง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาปัตยกรรก

รรมแบบจีน นอกจากนี้ยังมี ตลาดไชน่าทาวน์ วัดแบบจีน ท้ังโรงแรมและกาสิโน ในเครือ คิงส์โรมันกรุ๊ป  อิสระให้ทุก

ท่านช้อปป้ิงและถ่ายรูปตามอะยาศัย   



 

 
หลังากนั้นพาท่านไปยัง สามเหลี่ยมทองค้า เป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงราย) ลาว 

(แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก) มีลักษณะเป็นพื้นท่ีสามเหล่ียมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ าโขงตัดผ่านชายแดน

ไทยและลาว บริเวณนี้ยังเป็นท่ีบรรจบกันของแม่น้ าโขงและแม่น้ ารวก มีจุดท่องเท่ียวอย่างเช่น หลักกิโลเมตรสามเหล่ียม

ทองค า, ซุ้มประตูโขง, ตุงเฉลิมพระเกียรติ, พระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน (พระพุทธนวล้านต้ือ) สักการะ หลวงพ่อผา

เงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่า มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 และขึ้น

ไปยังจุดชมวิวแม่น้ าโขงท่ีสวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดี 

 

ค่้า บริการอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร  

ที่พัก SANN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  



 

วัดห้วยปลากั๊ง– วัดร่องขุ่น- สิงค์ปาร์ค – สนามบินแม่ฟ้าหลวง-สนามบินดอนเมือง   (B/L/-)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายท่ีสวยงามต้ังอยู่บนเขา และมีเนินเขาราย

รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน รูปทรง

แปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธ รูปและพระอรหันต์

ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีความเช่ือกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์  

 
น าท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ท่ีขึ้นช่ือลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและออกแบบ

อย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ 

คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่น

ของวัด คือ พระอุโบสถท่ีถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ

อุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 



 

  

น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเต็มไปด้วยจุดท่องเท่ียวน่าสนใจและกิจกรรม

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงท่ีถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของท่ีนี่คือการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าเข้า ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

16.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8719   



 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือ

ขึ้นเ คร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

17.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ  
วันที่เดินทาง ราคาพัก 2-3 ทา่น 

ท่านละ 
ราคา 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 
29 - 31 ธันวาคม 2563 15,999 2,500 

30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 2564 16,999 3,000 
31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 2564 16,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 16,999 3,000 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ช าระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ    * รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช าระเงิน * 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท ยกเว้นทารกอายุไม่เกิน 2 ปี  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 
วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลง
ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวน



 

ช้ิน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)*ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ  

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า 
กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 



 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน  

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม

จํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการ

ยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน 

ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 

โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียง



 

หรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้ จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้

ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

ห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ

โรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็นจะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


