
 

 
  



 

วนัแรก ปั๊มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ – เชยีงรำย 

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ป๊ัมน ้ำมัน ปตท. วภิำวดขีำออก ฝ่ังตรงขำ้มมหำวทิยำลัยหอกำรคำ้ 
(กรุณำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนดัหมำย เนือ่งจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกทำ่นเดนิทำง
มำไม่ทนัเวลำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยเนือ่งจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั) 
18.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จงัหวดัเชยีงรำย ตัง้อยู่ทำงทศิเหนือสุดของประเทศไทย มีอำณำเขตตดิต่อกับประเทศพม่ำและ

ประเทศลำว เป็นพืน้ทีด่ัง้เดมิของชำวไทยวน พืน้ทีข่องจังหวัดเชยีงรำยประกอบดว้ยเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตร์

มำตัง้แต่ยุคกอ่ตัง้ หรัิญนครเงนิยำงเชยีงแสน และ อำณำจักรลำ้นนำ (ใชเ้วลำเดนิทำงโดยประมำณ 11 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่อง เชียงรำย – วดัร่องขุ่น – สิงหป์ำรค์ (รวมค่ำน ัง่รถรำง) – วดัพระแก้ว – วดัพระสิงห ์– วดัร่องเสือเต้น – 

พพิธิภณัฑบ์ำ้นด ำ – วดัหว้ยปลำก ัง้ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ (Box set) 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บกำรบูรณะออกแบบและกอ่สรำ้งโดยอำจำรยเ์ฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ จำกวัดเล็กๆ ซึง่อยู่
ในสภำพค่อนขำ้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลำยเป็นศำสนสถำนที่สวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมและงำนศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลำยอ่อน

ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้ำเยี่ยมชมวัดนี้อย่ำงคับคั่งตลอดปี ซึง่อำจำรยเ์ฉลมิชัยปรำรถนำจะสรำ้งวัดใหเ้หมือน
เมืองสวรรคท์ี่มนุษยสั์มผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววำววจิติรงดงำมแปลกตำ ภำยในอุโบสถมีภำพจติรกรรมฝำ
ผนัง โดยเฉพำะภำพพระพุทธองคห์ลังพระประธำนซึง่เป็นภำพทีใ่หญ่งดงำมมำก  

 

 



น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ สงิหป์ำรค์ เชยีงรำย หรือ ไรบุ่ญรอด แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ย

พื้นที่กว่ำ 8,000 ไร่ มำกมำยดว้ยพืชพรรณต่ำงๆ ที่ข ึน้เต็มเนินเขำ ท่ำนจะไดสั้มผัสกับธรรมชำตแิละสนุกไปกับกจิกรรม
ต่ำงๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟำร์มทัวร์สงิหป์ำร์ค ชมสัตวส์ำยพันธุแ์อฟรกิำ ป่ันจักรยำนชมธรรมชำตแิบบใกลช้ดิ 
กจิกรรมผจญภัยทำ้ทำยคนใจเด็ด และกำรแขง่ขันกฬีำตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 

 
 
 

 
 
 

จำกนั้นน ำท่ำนน่ังรถรำง รถจะมีบรกิำรทุก 15 นำที (ค่ำรถรำงรวมอยู่ในรำยกำร
ทัวรแ์ลว้) ท่ำนจะไดสั้มผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิ่ำมกลำงไร่ชำ และทุ่งดอกไมท้ี่
ผลัดเปลี่ยนตลอดทัง้ปี พรอ้มสนุกกับกจิกรรมต่ำงจุดต่ำงๆ เช่น จุดววิไร่ชำ จุด

ชมชวีติสัตว ์
 

 
 
 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลำงเมอืงเชยีงรำย ปัจจุบันไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวง 
มำตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองคจ์รงิอยู่ที่นี่ แต่ภำยในวัดยังมีโบรำณสถำน และโบรำณวัตถุ

สรำ้งดว้ยศลิปะแบบลำ้นนำโบรำณ เป็นอำคำรไม ้ตำมจนิตนำกำรของ อำจำรย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชำต ิขนำดกวำ้ง 8 
เมตร ยำว 12 เมตร ภำยในม ีพระพุทธรัตนำกร นวุตตวัิสสำนุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงรำย 
 



 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัพระสงิห ์ เป็นพระอำรำมหลวงเก่ำแกแ่ต่โบรำณกำล และเป็นศำสนสถำนอันเป็นศูนยร์วมใจของชำว
เชยีงรำยมำอย่ำงยำวนำน มเีนื้อที ่4 ไร่ 2 งำน 52 ตำรำงวำ สันนษิฐำนกันว่ำน่ำจะสรำ้งขึน้ในรัชสมัยของพระเจำ้มหำพรหม 
ซึง่เป็นพระอนุชำของพญำกอืนำ ผูค้รองเมืองเชยีงใหม่ รำวปีพ.ศ. 1928 เชือ่กันว่ำ น่ำจะมำจำกกำรที่ครัง้หนึ่ง วัดนี้ เคย

เป็นทีป่ระดษิฐำนของพระพุทธรูปส ำคัญคู่บำ้นคู่เมอืงของไทยในปัจจุบัน คอื พระพุทธสหิงิค ์หรอืทีเ่รยีกกันในชือ่สำมัญว่ำ 
พระสงิห ์
 

 



เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 

 
จำกนั้นน ำท่ำนชม วดัร่องเสอืเตน้ ไฮไลคท์ี่ส ำคัญอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ที่สรำ้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จำกฝีมือ
กำรรังสรรคข์อง นำยพุทธำ หรือ สล่ำนก ศลิปินทอ้งถิน่ชำวเชยีงรำย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชัย ในกำรสรำ้งวัด

ร่องขุ่นอันเลื่องชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้ำเงนิฟ้ำตัดสลับกับสทีอง อีกหนึ่งควำม
งดงำมภำยในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธำนของที่นี่น่ันคือ "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนำถ" พระประธำนสงิหห์นึ่งสี

ขำวมุก ขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เด่นเป็นสง่ำท่ำมกลำงสนี ้ำเงนิ - ฟ้ำ ของภำพวำดทีอ่ยู่รำยลอ้ม 

 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑบ์ำ้นด ำ หรอื บำ้นด ำ เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่ว่ำ 100 ไร่ สรำ้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี 
ศลิปินแห่งชำต ิทีม่ฝีีมอืทำงดำ้น จติรกรรม ปฏมิำกรรม ไดส้รำ้งงำนดำ้นศลิปะไวม้ำกมำย ลักษณะของบำ้นด ำจะเป็นกลุ่ม
บำ้นไม ้ศลิปะแบบลำ้นนำ บำ้นปูนรูปทรงแปลกตำ บำ้นเกอืบทุกหลังทำดว้ยสดี ำ ซึง่เป็นที่มำของค ำว่ำ “บำ้นด ำ” โดย

ภำยในจะตกแต่งดว้ยผลงำนศลิปะมำกมำย เชน่ เครือ่งไมแ้กะสลัก เครือ่งเขนิโบรำณ เครือ่งเงนิล ้ำค่ำ สิง่ของจำกจนี ญีปุ่่น 
อนิเดยี ทเิบต กระทัง้ยุโรป จนถงึหนังสัตวแ์ละเขำสัตวป่์ำนำนำชนดิ เชน่หนังหม ีหนังควำย หนังเสอื เป็นจ ำนวนมำก 
 



 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัหว้ยปลำก ัง้ ตัง้อยู่บนเขำมเีนนิเขำรำยรอบวัดสำมำรถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมสิง่ทีโ่ดดเด่นของวัดนี้ 
คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ี่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตำลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถำปัตยกรรมแบบ
ไทยลำ้นนำผสมจนี เชือ่กันว่ำหำกใครไดม้ำเยอืนจะหมอืนกับไดข้ ึน้สวรรค ์

 

 



เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่ 

 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์ เดน เชยีงรำย หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม ดอยตุง – พระต ำหนกัดอยตุง – สวนรุกขชำตแิมฟ้่ำหลวง – ฐำนปฏบิตักิำรดอยชำ้งมูบ – บำ้นผำฮี ้– รำ้นกำแฟ

ภูผำฮี ้– ดอยผำฮี ้– ไรช่ำฉุยฟง – เชยีงรำยไนทบ์ำรซ์่ำร ์

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระต ำหนกัดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครนิทรำบรมรำชชนนี ก่อสรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 2531 
ออกแบบผสมผสำนระหว่ำงชำเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถำปัตยกรรมลำ้นนำ ตกแต่งภำยนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมสั้กขนำดเล็ก

ทีไ่ดจ้ำกกำรทอนไมท้ีไ่ม่ไดข้นำดในสวนป่ำขององคก์ำรอตุสำหกรรมป่ำไม ้เพือ่ใหไ้มสั้กทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ช ้

ประโยชน์ต่อไป ภำยในพระต ำหนักบุผนังดว้ยไมส้นจำกลังไมท้ี่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนำดใหญ่น ำเขำ้มำจำก
ต่ำงประเทศ สว่นพืน้เป็นไมสั้กทองทีอ่งคก์ำรอตุสำหกรรมป่ำไมน้อ้มเกลำ้ฯ ถวำย กำรสรำ้งพระต ำหนักจงึเป็นตัวอย่ำงของ

กำรรูจ้ักใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงรูคุ้ณค่ำ 
 

 
 
ชม สวนรุกขชำตแิมฟ้่ำหลวง เป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรพัฒนำดอยตุง (พื้นที่ทรงงำน) ประกอบไปดว้ยสนำมหญำ้และ

สวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตำมไหล่เขำ บนพื้นที่รำว 30 ไร่ หนำ้พระต ำหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นทีเ่ดมิของหมู่บำ้น
อำข่ำป่ำกลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทำงล ำเลียงส ำคัญและเป็นที่พักของกองคำรำวำนฝ่ิน น ้ำยำท ำเฮโรอีน และอำวุธสงครำม 
แต่ในปัจจุบัน สรำ้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนำว ตำมพระรำชด ำรขิองสมเด็จพระศรนีครนิทรำบรมรำชชนี ทีต่อ้งกำรให ้

คนไทยทีไ่ม่มโีอกำสไปต่ำงประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนำว 
 



 
 
 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่จุดชมววิฐำนปฏบิตักิำรดอยชำ้มูบ ตัง้อยู่แถวดอยตุงบรเิวณเขตชำยแดนไทยพม่ำ เป็นแลนดม์ำรค์

อกีจุดทีว่วิสวยงำมสำมำรถมองเห็นป่ำเขำ หมู่บำ้น และฐำนทัพของพม่ำของฝ่ังประเทศพม่ำไดอ้ย่ำงกวำ้งแบบพำโนรำม่ำ  
 

 
 
 

 
 
 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ดอยผำฮี ้อยู่ในอ ำเภอแม่สำยตดิกับชำยแดนไทยพม่ำ 
ชำวเขำเผ่ำอำขำ่บำ้นผำฮี ้สว่นใหญ่ประกอบอำชพีเกษตรกรรม ทัง้กำรปลูกใบ
ชำและกำแฟ จำกชุมชนเล็กๆที่พัฒนำหมู่บำ้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับกำร

ปลูกกำแฟและขำยเมล็ดกำแฟ จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระ จบิชำกำแฟทีร่ำ้น กำแฟ
ภูผำฮี ้รำ้นกำแฟหลักสบิแต่วิวหลักลำ้น ใหท้่ำนชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่
ตรงหนำ้พรอ้มสดูอำกำศใหเ้ต็มปอด 

 



 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ไร่ชำฉุยฟง ชำฉุยฟงเป็นที่รูจ้ักกันดีในเรื่องชำแบบดัง้เดมิทีม่ีคุณภำพที่สุดในจังหวัดเชยีงรำย ซึง่

เป็นศูนยก์ลำงกำรเกษตรในรำชอำณำจักรไทย ที่ไร่ชำฉุยฟง ปลูกชำหลำยชนิด เช่น ชำอัสสัม ชำเขยีว ชำอู่หลง และชำ
ด ำ ในพื้นที่สูงที่ระดับควำมสูงประมำณ 1,200 เมตรจำกระดับน ้ำทะเลและในพื้นทีเ่พำะปลูกกว่ำ 1,000 ไร่ สภำพอำกำศ
และสภำพดนิทีเ่หมำะสมในจังหวัดเชยีงรำยอนุญำตใหป้ลูกชำชัน้เยีย่มได ้ใหท้่ำนไดสั้มผัสกับววิไร่ชำทีป่ลูกโคง้วนไปตำม

ไหล่เขำ นอกจำกนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีำ้นอำหำร เครื่องดืม่ เบเกอรี่ และยังสำมำรถชมิชำและเลอืกซือ้ชำต่ำงๆ คุณภำพดีไวเ้ป็น
ของฝำกหรอืกลับบำ้นได ้
 

 



จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ เชยีงรำยไนทบ์ำรซ์ำร ์ตลำดนัดยำมค ่ำคนื ในตัวเมืองเชยีงรำย ที่มีสนิคำ้พื้นเมอืงของเชยีงรำยให ้

จับจ่ำยมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ของฝำก สิง่ทอ ของแต่งบำ้น และอำหำรพืน้เมอืง เป็นทีจ่ ำหน่ำยของทีร่ะลกึฝีมอืชำวเขำและ
คนพื้นบำ้นทัง้เสือ้ผำ้ เครื่องประดับ กระเป๋ำหลำกแบบของชำวเขำ ผลติภัณฑพ์ื้นเมือง ผำ้ม่ำน ผำ้ลำยปักฝีมือชำวเขำที่
ชำวเขำจะน ำมำจ ำหน่ำยกันเองในรำคำทีไ่ม่แพงนัก มจี ำหน่ำยของตกแต่งบำ้นทีท่ ำจำกไม ้มลีำนเบยีร ์รำ้นอำหำรและกำร

แสดงใหไ้ดรั้บชม 
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัเพือ่ควำมสะดวกในเดนิชอ้ปป้ิง 

 
ทีพ่กั โรงแรมเวริค์ เดน เชยีงรำย หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ศูนยร์วมของฝำก จ.เชยีงรำย – วดัพระธำตุล ำปำงหลวง - กรุงเทพฯ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 
 

น ำท่ำนแวะ ศูนยร์วมของฝำก จ.เชยีงรำย จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้บำ้นมำตรฐำนสำกล เชน่ แหนม แคบหมู หมูยอ รวมของฝำก
และผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรำยและต่ำงจังหวัด มทีัง้ของกนิและของใช ้รับรองควำมสด สะอำด ปลอดภัย ไดรั้บ
กำรยอมรับจำกผูบ้รโิภคทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นพระธำตุประจ ำปีเกดิของ คนปีฉลู ดว้ยเริม่สรำ้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู 
ตัง้อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง วัดพระธำตุล ำปำงหลวง เป็นวัดคู่บำ้นคู่เมอืงล ำปำง
มำแต่โบรำณ วัดตัง้อยู่บนเนนิสงู มกีำรจัดวำงผังและสว่นประกอบของวัดสมบูรณ์แบบทีส่ดุ มสีิง่กอ่สรำ้ง และสถำปัตยกรรม

ต่ำง ๆ บรเิวณพุทธำวำสประกอบดว้ย องคพ์ระธำตุล ำปำงหลวง เป็นประธำน มีบันไดนำคน ำขึน้ไปสู่ซุม้ประตูโขง ถัดซุม้
ประตูโขงขึน้ไปเป็น วหิำรหลวง บรเิวณทศิเหนือขององคพ์ระธำตุมีวหิำรบรวิำรตัง้อยู่คือ วิหำรน ้ำแตม้ และ วหิำรตน้แกว้ 

ดำ้นตะวันตกขององคพ์ระธำตุประกอบดว้ย วหิำรละโว ้และ หอพระพุทธบำท ดำ้นใตม้ ีวหิำรพระพุทธ และอโุบสถ ทัง้หมด
นี้จะแวดลอ้มดว้ยแนวก ำแพงแกว้ทัง้สีด่ำ้น นอกก ำแพงแกว้ดำ้นใตม้ปีระตูทีจ่ะน ำไปสูเ่ขตสังฆำวำส ซึง่ประกอบดว้ยอำคำร 
หอพระไตรปิฎก กฏุปิระดษิฐำน พระแกว้ดอนเตำ้ อำคำรพพิธิภัณฑแ์ละกฏุสิงฆ ์

 

 



 ้
 ้  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ 

 
21.30 น. เดนิทำงถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวัสดภิำพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

กำรเดนิทำงในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวน 30-36 ท่ำน ต่อ 1 คนัรถบสั ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไม่ถงึ 30 ท่ำน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทำง ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรุณำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 ค่ำรถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 

 ค่ำจำ้งมัคคุเทศกค์อยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอบัุตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  ค่ำทปิคนขับรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ท่ำนละ 400 บำท/ทรปิ/ท่ำน 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

   ประเภทพำหนะ 
รำคำทวัรผู์ใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่ว 

10 – 13 ตุลำคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.9) 

รถบสัปรบัอำกำศ 4,999 1,200 

22 – 25 ตุลำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

รถบสัปรบัอำกำศ 4,999 1,200 

04 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ ร.9) 

รถบสัปรบัอำกำศ 4,999 1,200 

09 – 12 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถบสัปรบัอำกำศ 4,999 1,200 

29 ธนัวำคม 63 – 01 มกรำคม 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถบสัปรบัอำกำศ 5,999 1,500 

30 ธนัวำคม 63 – 02 มกรำคม 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถบสัปรบัอำกำศ 5,999 1,500 



เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์ เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง

บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให ้

น ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของ

สัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  

 


