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ดอยหมอก ดอกไม้ @เชียงราย
เดินทางวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564
Code
EZDNA_183

วันแรก
05.00 น.
07.30 น.
08.45 น.
09.15 น.

โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – พระตาหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – บ้ านผาฮี้ –
ถา้ หลวงขุนน้านางนอน – ไร่ ชาฉุยฟง
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้ วย)
ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714
ทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงราย (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปลี่ยนการ
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
นาท่านขึ้นสู่ ดอยตุง นาชม พระตาหนักดอยตุง ถือว่าเป็ นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่าสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์
ส่ วนพระองค์ที่เน้นความเรี ยบง่ายและการใช้ประโยชน์มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมล้านนาผสมผสาน กับรู ปแบบ
พื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์บริ เวณด้านหลังตาหนักมีระเบียงยืน่ ออกไปเมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนี ยภาพของดอยตุง
ที่สวยงามของ สวนแม่ ฟ้าหลวง ตั้งอยูด่ า้ นหน้าตาหนักดอยตุงมีเนื้ อที่ ประมาณ 10 ไร่ เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับ
นานาพรรณ ดอกไม้เมื อ งหนาว อาทิ เช่ น ดอกซั ล เวีย พิ ทู เนี ย บี โกเนี ย กุ ห ลาบ ดอกล าโพง ไม้ม งคลต่ างๆ
นอกจากนี้ยงั มีไม้ยนื ต้นและต้นไม้เลื้อยอีกมากมาย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร บนดอยตุง

บ่ าย
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นาท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ประจาปี กุน เป็ นเจดียส์ ี ทองขนาดเล็กสององค์ สู งประมาณ 5
ม. บนฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุม มีซุม้ จระนาสี่ ทิศ องค์ระฆังและยอด มีขนาดเล็ก พระธาตุดอยตุง อยู่บนดอยสูงแวดล้อม
ด้วยป่ ารกครึ้ ม เรี ยกว่า สวนเทพารักษ์ เชื่อกันว่า เป็ นที่สถิตของเทพารักษ์และ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ให้ทุกท่านได้มีโอกาส
ถวายสังฆทาน และ ห่มผ้าพระธาตุ ร่ วมกันเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตวั ท่านและครอบครัว

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้ านผาฮี้ เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนเขาเผ่าอาข่า ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกกาแฟ
ซึ่งถือได้วา่ กาแฟของที่นี่เป็ นของขึ้นชื่อที่ตอ้ งมาลองให้ได้จากแหล่งต้นกาเนิ ดแบบนี้ จะเห็นได้ต้ งั แต่เดินเข้ามาที่
หมู่บา้ นแห่งนี้ วา่ เต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟที่ชาวบ้านนามาตากแห้งไว้รอนาไปคัว่ อีกครั้ง จึงไม่แปลกใจเลยที่หมู่บา้ น
ผาฮี้แห่ งนี้จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกัน และนาท่าน ชิมกาแฟบ้ านผาฮี้ มีความพิเศษที่ถือว่าเป็ น
ไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยของที่นี่ นัน่ ก็คือความที่เป็ นร้านกาแฟบ้านๆ แต่มีวิวระดับโลกอยูเ่ บื้องหน้า

นาท่านเดินทางสู่ ถ้าหลวงขุนน้านางนอน บริ เวณวนอุทยานถ้ าหลวง เป็ นถ้ าหิ นปูนขนาดใหญ่ นาท่ านชมบริเวณ
ปากถ้าที่เป็ นห้ องโถงกว้าง ภายในถ้ าจะเป็ นทางเดิน มีท้ งั หิ นงอก หิ นย้อย ธารน้ า และถ้ าลอด และยังมีถ้ าเล็กๆ อีก
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3 แห่งในบริ เวณเดียวกัน มีความยาวถึง 10.3 กิโลเมตร ถือเป็ นถ้ าที่มีความยาวมากที่สุดเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ
ไทย (สถานที่สร้างชื่อให้วีรบุรุษ หลายเชื้อชาติรวมกัน) ชมอนุสรณ์แห่งความดีงามและความเสี ยสละของวีรบุรุษ
ถ้ าหลวง) ชมอนุ สาวรี ยจ์ ่าแซม (จ.อ.สมาน กุนัน) และศาลาอนุ ส รณ์ สถาน ภายในมีภาพ วาดบุคคลส าคัญใน
ภารกิจนี้ วาดโดยอาจารย์เฉลิมชัย และศิลปิ นชาวเชียงราย

จากนั้นนาท่านสัมผัสไร่ ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ณ ไร่ ชาฉุ ยฟง เพราะเป็ นไร่ ชาที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของ
ประเทศ จึงไม่ตอ้ งแปลกใจหากคุณขึ้นไปแล้วจะพบกับไร่ ชากว้างสุ ดลูกหูลูกตา

บริการอาหารค่า (2) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง
จากนั้นเข้าสู่ที่พกั ดอยหมอกดอกไม้ หรื อเทียบเท่า
วันที่ 2 ไร่ ชา 101 – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสั นติคีรี – สุ สานนายพลต้ วน – นั่งรถรางชมไร่ บุญรอด – วัด
ร่ องขุ่น
เช้ า
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นาท่านแวะชม ไร่ ชา 101 เป็ นไร่ ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุ ดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง ชมความ
สวยงาม ของของต้นชาเรี ยงรายเป็ นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็ นทิวเขา จึงทาให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยู่
ในห้วง แห่งความฝัน ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตจากชา และลิ้มลองชิมรสชาพร้อมบรรยากาศไร่ ชาได้
เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ ดอยแม่สลอง สัมผัมความหนาวเย็น ป่ าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็ นที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชาวจีนฮ่อ แห่ งกองพล 93 ที่ต้ งั หลักแหล่งบนดอยแห่ งนี้ มานาน ปั จจุบนั ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า
หมู่บา้ นสันติคีรี มีทศั นียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง ให้ท่าน
นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรี นคริ นทราสถิตมหาสั นติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า”
ตั้ง อยู่เป็ นจุ ด สู ง สุ ด ของเทื อ กเขาดอยแม่ ส ลอง ท่ า นสามารถชมทิ วทัศ น์ ไ ด้ก ว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น
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ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง

นาท่านชม สุ สานนายพลต้ วน บรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋ งจีนขนาดใหญ่ สี ขาว พื้นปูหินอ่อน
ด้านหลังแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่ าแก่ เกี่ ยวกับประวัติและผลงาน ด้านหน้าเป็ นลาดเนิ น มีตวั อักษร "ต้วน"
ภาษาจีน สามารถมองเห็นบ้านสันติคีรีในหุบต่าลง ไปเบื้องล่าง เป็ นจุดชม ทิวทัศน์ของหมู่บา้ นที่ดีจุดหนึ่ง
และนาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกบนดอยแม่สลอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง
บ่ าย
นาท่ านชม ไร่ บุ ญ รอด หรื อ สิ งห์ ปาร์ ค เชี ยงราย เป็ นไร่ ของบริ ษ ทั บุญ รอด ผูผ้ ลิตเบี ยร์ สิ งห์ ให้ ท่านนั่งรถราง
(shutter bus) ชมไร่ บุญรอด ด้วยกัน 4 จุด จุดแรก คือ ทุ่งดอกคอสมอส จุดที่ 2 คือ ให้อาหารยีราฟและม้าลาย จุด
ที่ 3 คือ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ หรื อบ้านแดง จุดนี้ เป็ นจุดเช่าจักรยานและกิจกรรม zip line และจุดที่ 4 คือ จุด
ชมวิวไร่ ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย์ จะได้เห็ นบรรยากาศของไร่ ชา ที่กว้างใหญ่ตลอดทาง การจัดแต่งสวน
ดอกไม้เมืองหนาวสี สันสวยงามนานาชนิด มีพ้นื ที่ เกษตรกรรมและไร่ ชากว่า 600 ไร่

จากนั้นนาท่านชม วัดร่ องขุ่น วัดสี ขาวแห่ งเมื องไทย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิ มชัย โฆษิตพิพฒั น์
ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผูท้ ี่เป็ นจิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยมากมาย สร้างเป็ นพุทธ
ศิลป์ เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็ นพุทธบูชา แนวคิด คือ การสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ ของตัวเอง และประกาศ
ความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติในนาม "White
Temple" หรื อ “วัดขาว” โดดเด่นด้วยพระอุโบสถปูนขาวประดับกระจกทั้งหลัง พร้อมทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่สร้าง
จากจินตนาการที่สวยงามและวิจิตรตระการตาเชิญพบกับประวัติและเรื่ องราวอันน่าสนใจในการสร้างอุโบสถแก้ว
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เย็น

บริการอาหารค่า (5) ณ ร้านอาหาร ในเมืองเชียงราย
จากนั้นเข้าสู่ที่พกั โรงแรมคาธนา หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

ไร่ แม่ ฟ้าหลวง – พระพร้ าโต้ (หอคา) – หอนาฬิ กาอาจารย์ เฉลิมชัย – วัดพระแก้ ว – วัดร่ องเสื อเต้ น – วัดห้ วยปลา
กั้ง – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงราย – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า (6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงราย
09.00 น. จากนั้น นาท่ านชม อุท ยานศิ ลปะวัฒ นธรรมล้ านนา เดิ มชื่ อ ไร่ แม่ ฟ้ าหลวง เดิมเป็ นสถานที่ ทาการของมูลนิ ธิ
ผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ปัจจุบนั เป็ นสถานที่เก็บรักษางานพุทธ
ศิลป์ เก่าแก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรมล้านนา และให้ความรู ้เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และนาท่านเข้าชมหอคา ภายในคือศูนย์กลางแห่ งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ รวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์
อายุกว่า 200 ปี ในท่านชม พระพร้ าโต้องค์ประธาน สร้างจากไม้แก่นจันทน์ขนาดใหญ่ท้ งั ต้น

นาท่านแวะชม หอนาฬิ กาอาจารย์เฉลิมชัย หรื อชื่อที่เป็ นทางการว่า หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศิลป์ ) ตั้งอยู่ที่กลางตัวเมืองเชี ยงราย ถนนบรรพปราการ – ถนนเจ็ดยอด ได้
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ เป็ น
ผูอ้ อกแบบ ใช้เวลาสร้าง 5 ปี เป็ นหอนาฬิกาสี ทองที่มีความสวยงาม มีลวดลายแบบไทย และสามารถเปลี่ยนสี ได้
ในตอนกลางคืน เป็ นงานศิลปะเชิงพระพุทธศาสนา
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จากนั้นนาท่านสักการะ วัดพระแก้ ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชี ยงราย วัดนี้ เองที่ ได้คน้ พบ พระแก้ว
มรกต หรื อพระพุ ท ธมหามณี รัตนปฏิมากร ที่ ประดิ ษฐานอยู่ ณ วัดศรี รัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว ) กรุ งเทพฯ
ปัจจุบนั วัดพระแก้ว เชียงราย เป็ นที่ประดิษฐาน พระหยก ซึ่ งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร ในเมืองเชียงราย
บ่ าย
นาท่านชม วัดร่ องเสื อเต้ น ชมวิหารสี น้ าเงินอันอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปิ นชาวบ้าน “นายพุทธา
กาบแก้ว หรื อ สล่านก” ซึ่ งเคยเป็ นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวัดร่ องเสื อเต้นอยู่ที่ "พระอุโบสถ" ภายนอกออกแบบด้วยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ ใช้โทนสี น้ าเงินตัดกับสี ทอง ส่ วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องพุ ทธประวัติ โดดเด่นด้วย
ลายเส้นอันอ่อนช้อย

นาท่านชม วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดียเ์ ก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มา
เยือนจะหมือนกับได้ข้ ึนสวรรค์เป็ นวัดที่นบั ถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม พระอาจารย์พบโชคผูเ้ ป็ นเจ้าอาวาสของวัด
ท่านมีญาณวิเศษสามารถทานายดวงชะตาให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการอยากรู ้ดวงชะตา (โปรดใช้วิจารณญาน) และที่น่า
ประทับใจคือก็คือบรรยากาศของวัดที่ต้ งั อยูบ่ นเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็ นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเมื่อ
มองลงมา
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จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ร้ านนันทวรรณ
17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย
19.05 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8723
20.20 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน ราคาท่ านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ(ไม่ มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

ราคา

13,900.11,900.1,800.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
- ตั๋วเครื่ องบินนกแอร์ พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
- รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ที่นั่งตามเลือก
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
น้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายน้ า, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น
รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี
ใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------
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