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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม  

หรือระดบัเทยีบเท่า B L D 

1 
สนามบินเชียงราย – สักการะอนุสาวรียพ์่อขุนเม็งราย – วดัร่องขุ่น –  Afternoon 
Tea – สิงห์ปาร์ค – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 

   
Teak Garden Spa Resort 

Chiangrai 
2 

เชียงราย – บา้นด า – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนกัดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ตลาด
ชายแดนแม่สาย 

   

3 
เชียงราย – วดัห้วยปลากั้ง – วดัร่องเสือเตน้ – แวะซ้ือของฝาก – รถรับส่งสนามบิน
เชียงราย 

   - 

ก าหนดเดนิทาง : กนัยายน - 31 ตุลาคม 2563 
เร่ิมต้นเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป / ราคายงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ / วนัหยุดเทศกาล และช่วงทีม่งีานแฟร์ 
 

ก าหนดเดนิทาง : เดอืนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 
เร่ิมต้นเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป / ราคายงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดนักขตัฤกษ์ / วนัหยุดเทศกาล และช่วงทีม่งีานแฟร์ 

แอ่วเชียงราย ม่วนแต้ๆ  
วดัร่องขุ่น - บ้านด า - ไร่ชาฉุยฟง 3 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
3,850.- 
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วนัแรก       สนามบินเชียงราย – สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – วัดร่องขุ่น –  Afternoon Tea – สิงห์ปาร์ค – หอนาฬิกาเฉลิม

พระเกยีรต ิ

...... น.  คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก เช็คอุณหภูมร่ิางกาย  
 หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ส่ิงศกัสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงรายและคนลา้นนามาอย่าง

ยาวนาน ตั้งอยูท่ี่ถนนหา้แยกพ่อขนุเมง็ราย ถนนเชียงราย-แม่จนั ตามประวติันั้น พ่อขนุเมง็รายเป็นกษตัริยอ์งคท่ี์ 25 แห่ง
ราชวงศล์วะ เป็นโอรสของพญาลาวเมง็และพระนางเทพค าขยาย หรือพระนางอั้วม่ิงจอมเมือง 

 
10.30 น. น าท่านชม วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ จิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปิน

แห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวดัใหเ้หมือนเมืองสวรรคท่ี์มนุษยส์มัผสัได ้ไดรั้บแรงบนัดาล
ใจในการสร้างวดัมาจาก ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ เป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะ
เตม็ไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยี่ยมชมวดัน้ีอยา่งคบัคัง่ตลอดปี 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านไปทาน Afternoon Tea ใหท่้านไดน้ัง่ชิลกบัรรยกาศในธีมธรรมชาต พร้อมด่ืมด ่ากบักาแฟหอมๆ 
 - Melt in Your Mouth คาเฟ่สไตลเ์ฟรนช์วินเทจสุดเก๋ริมแม่น ้ากก เชียงราย ภายในร้านตกแต่งในสไตลเ์ฟรนช์วินเทจ 

บรรยากาศเหมือนบา้นสวยๆ ในชนบทของฝร่ังเศส มีท่ีนัง่ทั้งโซนท่ีเป็น Indoor และ Outdoor 
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 - หรือ ร้านมโนรมย์ เชียงราย ออกแบบเหมือนศาลาในสวนสไตลย์โุรปผสมผสานความเป็นไทยไดอ้ยา่งลงตวั  

 
 น าท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค หรือท่ีหลายคนรู้จกัในนาม "ไร่บุญรอด" ตั้งอยูริ่มถนนสายเด่นหา้-ดงมะ ดว้ยพ้ืนท่ีท่ีมีขนาด

ใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าใหส้ามารถเนรมิตท่ีเท่ียวทางเกษตรมากมายใหไ้ดส้ัมผสั ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตาม
ความเหมาะสมกบัสภาพดิน อาทิ ชาพนัธ์ุอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน, เสน้ทางทางป่ันจกัรยาน, ทศันียภาพอนั
สวยงามของบริเวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอร่ี, ร้านอาหาร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยหัวใจหลกัของท่ีน่ีคือ การ
มุ่งเนน้ท าเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยูร่่วมกบัชุมชน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนท่านชม หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ประดบัลวดลายงดงามเป็นเอกลกัษณ์ และใชเ้ทคนิคพิเศษท่ีท าให้หอ

นาฬิกาแห่งน้ีมีความสวยงามยามค ่าคืน เป็นหอนาฬิกาท่ีสวยท่ีสุดของประเทศไทย มีการแสดงแสง สี เสียง ของทุกวนั 
 น าท่านเดินเล่น เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ เป็นตลาดนดัยามค ่าคืน อยู่กลางตวัเมืองเชียงราย มีสินคา้ใหเ้ลือกชมมากมาย ทั้ง

ยงัมีลานการแสดง แสงสี เสียง ใหรั้บชมอีกดว้ย 

 
 ที่พกั Teak Garden Spa Resort Chiangrai หรือเทียบเท่า 

  
วนัที่สอง       เชียงราย – บ้านด า – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ตลาดชายแดนแม่สาย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าเดินทางสู่ บ้านด า หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านด า ตั้งอยู่ท่ี ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างข้ึนโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปิน

แห่งชาติ ท่ีมีฝีมือทางดา้น จิตรกรรม ประติมากรรม ลกัษณะ ของ บา้นด าจะเป็นกลุ่มบา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทุกหลงัทา
ดว้ยสีด า ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “บา้นด า” และยงัเป็นสีท่ี อ. ถวลัยโ์ปรดปราน อีกดว้ย บริเวรบา้นด ายงัตกแต่งไปดว้ยบา้น
ท่ีมีรูปทรงท่ีแปลกตา ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ท่ีท าใหบ้รรยากาศในบา้นด าร่มร่ืน และเยน็สบาย ทั้งยงัมีคาเฟ่เลก็ๆ ใหพ้กัผ่อน
หยอ่นใจก่อนจะเขา้ไปชมงานศิลปะดว้ย 
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 น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่จนั ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติและทิวเขาท่ีสวยงาม ไดบ้รรยากาศของไร่ชาท่ีกวา้งใหญ่ ปลูกโคง้วนไปตาม
ไหล่เขา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามไดห้ลายจุด นอกจากจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงาม ของไร่
ชาแลว้ ยงัมีร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม เบอเกอร่ี แสนอร่อยใหบ้ริการ 

 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบชาวล้านนา ข้าวซอย เป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี ่ในน า้ซุปที่ใส่เคร่ืองแกง 

รสจดัจาน 
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม พระต าหนักดอยตุง ซ่ึงก่อตั้งข้ึนจากพระราชด าริของ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเดจ็

ยา่ของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสัง่วา่ หลงัพระชนมาย ุ90 พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก 
ปลูกสร้างข้ึนมาในกล่ินอายลา้นนาผสมผสานกบัความเรียบง่าย และรายลอ้มดว้ยตน้ไมด้อกไมน้านาพนัธ์ุท่ีเติมเสน่ห์ 
ใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีความร่มร่ืนและน่าร่ืนรมย ์ 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ตลาดชายแดนแม่สาย ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่สาย เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนเหนือสุดแดน

สยาม อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ตลอดแม่สาย สายลมจอย ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั 
 จากนั้นน าท่านชม วนอุทยานถ ้าหลวง – ขุ่นน ้านางนอน เป็นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือว่าเป็นถ ้าท่ีมี

ความยาวมากท่ีสุดในไทย ปากถ ้าเป็นหอ้งโถงกวา้งมาก ภายในถ ้าจะพบกบัความงามของเกลด็หินสะทอ้นแสง หินงอก 
หินยอ้ย และมีธารน ้าไหลตลอดทั้งปี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พกั Teak Garden Spa Resort Chiangrai หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม       เชียงราย – วดัห้วยปลากั้ง – วดัร่องเสือเต้น – แวะซ้ือของฝาก – รถรับส่งสนามบินเชียงราย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม วดัห้วยปลากั้ง ตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี 

คือ “พบโชคธรรมเจดีย”์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคา
สีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี  ภายในมีพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม
จ าลองแกะสลกัจากไมห้อม และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจ าชั้นประดิษฐานอยู ่

 
 เดินทางสู่ วดัรองเสือเต้น ตั้งอยูท่ี่ชุมชนร่องเสือเตน้ ไฮไลตท่ี์ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถใหม่ท่ีสร้างข้ึน ดว้ยศิลปะแบบไทย

ประยุกต ์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรคข์อง สล่านก การสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้าง
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ข้ึนเม่ือ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม 2559 ร่วมใชเ้วลา
ก่อสร้างแลว้เสร็จถึง 11 ปี โทนสีท่ีใชเ้ป็นโทนสีน ้าเงินฟ้าตดักบัสีทองเพ่ือสร้างความโดดเด่นใหก้บัวิหาร โดยสีน ้าเงิน
ฟ้าของตวัวิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระพุทธเจา้ท่ีขจรขจายไปทัว่โลก ซ่ึงเป็นหลกัค าสอนท่ีเป็นความจริง
ตามหลกัเหตุและผล เปรียบเสมือนดงัทอ้งฟ้าท่ีสดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมยัท่ีแฝงดว้ยธรรมของพุทธองค ์

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ก่อนอ าลาเชียงราย ใหท่้านไดแ้วะซ้ือของฝากของท่ีระลึก ณ ร้านของฝากช่ือดงัของเชียงราย 

 
 สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง 
...... น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

***************************** 
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เดนิทาง กนัยายน  – ตุลาคม 2563 
4 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
6 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
8 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
พกัเดีย่ว
จ่ายเพิม่ 

 
Teak Garden Spa Resort Chian  

หรือเทียบเท่า 2 คืน 

 
รถน าเที่ยวส่วนตวั 

4,950 4,350 3,850 1,200 

**ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
**อัตตราค่าบริการทีแ่จ้งยกเว้นช่วงวนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ 
**กรณีเดนิทางเพยีง 2-3 ท่าน ช าระเพิม่ท่านละ 2,200 บาท 

อตัรานีร้วม: 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดม์ากความสามารถคอยบริการตลอดทริป 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่า Afternoon Tea หรือ Hi Tea 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ (ไป-กลบั) เสน้ทางกรุเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความเหมาะสม ไม่ไดบ้งัคบั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบริษทั

ถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  
 บริการ Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยใหบ้ริการ จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถ่ินเท่านั้น 



 

หน้าที ่9 / 10 

 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถเร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือ
การหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั 
วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวาง
มดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยืนยนัการส ารอง  
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง  
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม เพ่ือ

ด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมีการ

เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันด์ไดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วนั) ทาง
สายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้ันตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาต
ใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจองทวัร์
โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี

ผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริมให ้

(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


