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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย-วดัพระแก้ว-วดัห้วยปลากัง้-วดัร่องเสือเต้น 

 
10.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง โดยมคัคุเทศก์น าเทีย่วคอยใหก้ารตอนรบัท่าน พรอ้มอ านวยความสะดวก

ในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 
11.40 น าท่านเดนิทางโดยสายการบนิ ไทย แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3201 
13.05 เดนิทางถงึ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รบัสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ที่ถนนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย ปัจจุบนัได้รบัการยกฐานะเป็น
พระอารามหลวง มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมใันปัจจุบนัจะไม่มพีระแก้วมรกตองคจ์รงิอยู่ทีน่ี่ แต่ภายในวดัยงัมี
โบราณสถาน และโบราณวตัถุสรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการของ อาจารย ์
ถวลัย ์ดชันี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรตันากร นวุตตวิสัสานุสรณ์
มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านชม วดัห้วยปลากัง้ ตัง้อยู่บนเขามเีนินเขารายรอบวดัสามารถเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามสิง่ที่
โดดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รปูทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม
เป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบไทยลา้นนาผสมจนี เชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค ์
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จากนัน้น าท่านชม วดัร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ จากฝีมอืการรงัสรรคข์อง นายพุทธา หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศษิย์
ของ อ.เฉลมิชยั ในการสรา้งวดัร่องขุน่อนัเลื่องชื่อ วดัแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสี
น ้าเงนิฟ้าตดัสลบักบัสทีอง อกีหนึ่งความงดงามภายในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของทีน่ี่นัน่คอื "พระ
พุทธรชัมงคลบดตีรโีลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่งสขีาวมุก ขนาดหน้าตกักวา้ง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร เด่น
เป็นสงา่ท่ามกลางสนี ้าเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยู่รายลอ้ม 

เยน็  บริการอาหารค า่ (1) 
ท่ีพกั Imperial River House Resort หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง พระต าหนักดอยตุง – สวนรกุขชาติแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮี้ – กาแฟภผูาฮี้ – 
เชียงรายไนท์บารซ์าร ์

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ พระต าหนักดอยตุง เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ก่อสรา้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวสิ กบัสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแต่งภายนอกดว้ย
ปีกไม้ ซึ่งเป็นไม้สกัขนาดเล็กที่ได้จากการทอนไม้ที่ไม่ได้ขนาดในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เพื่อใหไ้มส้กัทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแขง็แรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลงัไม้
ทีใ่สเ่ครื่องมอืและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเขา้มาจากต่างประเทศ สว่นพืน้เป็นไมส้กัทองทีอ่งคก์ารอุตสาหกรรม
ป่าไมน้้อมเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระต าหนกัจงึเป็นตวัอย่างของการรูจ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่า 
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น าท่านชม สวนรกุขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นสว่นหน่ึงของโครงการพฒันาดอยตุง (พื้นทีท่รงงาน) ประกอบไป
ดว้ยสนามหญ้าและสวนดอกไม ้ไมป้ระดบัลดหลัน่ไปตามไหล่เขา บนพืน้ทีร่าว 30 ไร่ หน้าพระต าหนักดอย
ตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย ซึ่งเดมิ เป็นเสน้ทางล าเลยีงส าคญัและเป็นที่พกัของกอง
คาราวานฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม แต่ในปัจจุบนั สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาว ตาม
พระราชด ารขิองสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนี ทีต่อ้งการใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศ ไดเ้หน็
ไมด้อกเมอืงหนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุดอยตุง ตัง้อยู่บนยอดเขาที่สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางราว 2,000 เมตร ซึ่ง

มองเหน็ววิธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงรายไดอ้ย่างเตม็ตา พระธาตุดอยตุงมลีกัษณะเป็นเจดยีส์ทีองอร่าม 2 องค์
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คู่กนัในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเลก็ ตัง้บนฐานสี่เหลีย่ม กรุกระเบื้องดนิเผา และถอืเป็น
พระธาตุประจ าปีกุนซึ่งปีกุนในคตลิา้นนานัน้ สญัลกัษณ์คอืชา้ง (กุญชร) ไม่ใช่หมดูงัทีเ่ราเขา้ใจกนั นอกจากนี้
เมื่อถงึเทศกาลนมสัการพระธาตุดอยตุงจะมพีุทธศาสนิกชนทัง้ชาวไทยและเพือ่นบา้นจากประเทศใกลเ้คยีง 

เท่ียง บริการอารหารกลางวนั (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ดอยผาฮี้ อยู่ในอ าเภอแม่สายตดิกบัชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาขา่บา้นผาฮี้ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเลก็ๆที่พฒันาหมู่บ้านใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวกบัการปลูกกาแฟและขายเมลด็กาแฟ จากนัน้ให้ท่านอสิระ จบิชากาแฟที่ร้าน กาแฟภผูาฮี้ ร้าน
กาแฟหลกัสบิแต่ววิหลกัลา้น ใหท้่านชมววิชมหมอกสวยๆทีอ่ยู่ตรงหน้าพรอ้มสดูอากาศใหเ้ตม็ปอด 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จกักนัดใีนเรื่องชาแบบดัง้เดมิที่มคีุณภาพทีสุ่ดในจงัหวดั
เชยีงราย ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจกัรไทย ทีไ่ร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด เช่น ชาอสัสมั 
ชาเขยีว ชาอู่หลง และชาด า ในพืน้ทีสู่งทีร่ะดบัความสูงประมาณ 1 ,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและในพื้นที่
เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศและสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจงัหวดัเชยีงรายอนุญาตใหป้ลูกชาชัน้เยี่ยม
ได ้ใหท้่านไดส้มัผสักบัววิไร่ชาทีป่ลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยงัมรีา้นอาหาร เครื่องดื่ม เบ
เกอรี ่และยงัสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาต่างๆ คุณภาพดไีวเ้ป็นของฝากหรอืกลบับา้นได ้
จากนัน้น าท่านเขา้สู ่เชียงรายไนท์บารซ์าร ์ตลาดนดัยามค ่าคนื ในตวัเมอืงเชยีงราย ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืงของ
เชยีงรายให้จบัจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแต่งบา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ าหน่าย
ของที่ระลกึฝีมอืชาวเขาและคนพื้นบ้านทัง้เสื้อผา้ เครื่องประดบั กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภณัฑ์
พืน้เมอืง ผา้ม่าน ผา้ลายปักฝีมอืชาวเขาทีช่าวเขาจะน ามาจ าหน่ายกนัเองในราคาทีไ่ม่แพงนกั มจี าหน่ายของ
ตกแต่งบา้นทีท่ าจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการแสดงใหไ้ดร้บัชม 

เยน็ อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ท่ีพกั Imperial River House Resort หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ศนูยวิ์ปัสสนาไร่เชิญตะวนั - แลนดม์ารค์สิงห์ปารค์ - วดัร่องขุ่น - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย -   
สนามบินดอนเมือง             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ศนูยวิ์ปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั ก่อตัง้ขึน้โดยท่าน ว.วชริเมธ ีหรอืพระมหาวุฒชิยั 
วชริเมธภีายในศูนยว์ปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั แบ่งเป็นสดัเป็นสว่นใหเ้ขา้ชม อกีทัง้ยงัแอบซ่อนปรศินาธรรม
ไว้ให้ผู้เข้าชมได้ขบคดิ เพื่อเป็นแนวทางด าเนินชีวติ เช่น หอศิลป์ ว.วชิรเมธี อจัฉรยิะสามเณร หุ่นเหล็ก 

http://www.riothaitravel.com/


 

 ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษัิท รโิอไทย ทราเวล จ ากัด 
29/44  ซ.หทัยราษฎร ์39  ถนนหทัยราษฎร ์ แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เว๊ปไซต:์  www.riothaitravel.com        

Super Hero โพธมิณฑล ในแต่ละส่วนอยู่ใกลก้นัสามารถเดนิชมไดจ้นทัว่ อิม่อกอิม่ใจกบัธรรมชาตแิลว้ยงัได้
อิม่ธรรมะอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางชมและถ่ายรูปกบัอกีหนึ่งแลนดม์ารค์ส าคญัของจงัหวดัเชยีงราย ณ สิงห์ปารค์ หรอื                     
ไร่บุญรอด แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 8 ,000 ไร่ มากมายด้วยพชื
พรรณต่างๆ ทีข่ึน้เตม็เนินเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (5) 
จากนัน้น าท่านชม วดัร่องขุ่น ไดร้บัการบูรณะออกแบบและก่อสรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ จาก
วดัเลก็ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนขา้งเสื่อมโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงาน
ศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวดันี้อย่างคบัคัง่ตลอดปี ซึ่ง
อาจารยเ์ฉลมิชยัปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้อุโบสถ ประดบักระจกสเีงนิแวว
วาววจิิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระ
ประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงามมาก  
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15.00       ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูส่นามบนิแม่ฟ้าหลวง เชยีงราย 
16.40 น าท่านเดนิทางโดยเทีย่วสายการบนิ ไทย แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3208 
18.00 เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัรผ์ู้ใหญ่/เดก็ 

ห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน มกราคม 2565 

14-16 มกราคม 2565 11,900 1,500 

15-17 มกราคม 2565 11,900 1,500 

21-23 มกราคม 2565 11,900 1,500 

22-24 มกราคม 2565 11,900 1,500 

28-30 มกราคม 2565 11,900 1,500 

29-31 มกราคม 2565 11,900 1,500 

เดือน กมุภาพนัธ ์2565 

1-3 กมุภาพนัธ ์2565 10,900 1,500 

4-6 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

5-7 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

7-9 กมุภาพนัธ ์2565 10,900 1,500 

11-13 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

16-18 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

20-22 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 
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24-26 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

25-27 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 1,500 

เดือน มีนาคม 2565 

1-3 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

3-5 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

4-6 มีนาคม 2565 11,900 1,500 

6-8 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

7-9 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

10-12 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

12-14 มีนาคม 2565 11,900 1,500 

18-20 มีนาคม 2565 11,900 1,500 

20-22 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

22-24 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

25-27 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

26-28 มีนาคม 2565 11,900 1,500 

29- 31 มีนาคม 2565 10,900 1,500 

*ราคาข้างต้นเป็นราคาท่ีตัว๋เคร่ืองบินวนัท่ีท าการเชค็เม่ือว้นท่ี 30 ธนัวาคม 2564* 
*และอาจมีการเปล่ียนแปลงราคา และไฟลท์บินท่ีใกล้เคียงแทน* 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงคที์จ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิม่เติม กรณุา

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอี่กครัง้ ** 
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เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซ้ือภายใน 24 
ชัว่โมง ตัว๋ท่ีซ้ือแล้วไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้ 

***เน่ืองด้วยสถานท่ีท่องเท่ียว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยงัไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 
**ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง หรืองด สถานท่ีดงักล่าว อนัมาจากเหตุสุดวิสยั** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งต้น  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีง
เสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีต้องการซื้อประกนั
เพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์
ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 

2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผู้เดนิทางไม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร์ ถงึเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผู้เดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ที่ลูกค้าช าระแล้ว โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึ้นตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเทีย่วที่มไิด้
เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  
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