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วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – บ้านผาฮี ้– 
ถ า้หลวงขุนน ้านางนอน – ไร่ชาฉุยฟง  

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานดอนเมือง  (กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD8714 
08.45 น. ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงราย (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปล่ียนการ

เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  
09.15 น. น าท่านขึ้นสู่ดอยตุง น าชม พระต าหนักดอยตุง ถือว่าเป็นบา้นหลงัแรกของสมเด็จย่าสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ท่ีเน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์มีลกัษณะสถาปัตยกรรมลา้นนาผสมผสาน  กบัรูปแบบ
พื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์บริเวณดา้นหลงัต าหนกัมีระเบียงยืน่ออกไปเม่ือยืนท่ีระเบียงจะเห็นทศันียภาพของดอยตุง
ท่ีสวยงามของ สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยูด่า้นหนา้ต าหนักดอยตุงมีเน้ือท่ี ประมาณ 10 ไร่เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบั
นานาพรรณ ดอกไม้เมืองหนาว อาทิ เช่น ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกล าโพง ไม้มงคลต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีไมย้นืตน้และตน้ไมเ้ล้ือยอีกมากมาย    

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร บนดอยตุง 

ดอยหมอก ดอกไม้ @เชียงราย 
เดินทางวนัที ่25 – 27 พฤษภาคม 2564 

โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 
Code 

EZDNA_183 
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 บ่าย น าท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิประจ าปีกุน เป็นเจดียสี์ทองขนาดเล็กสององค์ สูงประมาณ 5 
ม. บนฐานส่ีเหล่ียมย่อมุม มีซุม้จระน าส่ีทิศ องคร์ะฆงัและยอด มีขนาดเลก็ พระธาตุดอยตุง อยู่บนดอยสูงแวดลอ้ม
ดว้ยป่ารกคร้ึม เรียกวา่ สวนเทพารักษ ์เช่ือกนัว่า เป็นท่ีสถิตของเทพารักษแ์ละ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ทุกท่านไดมี้โอกาส 
ถวายสังฆทาน และ ห่มผา้พระธาตุ ร่วมกนัเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านและครอบครัว 

 จากนั้นเดินทางต่อไปยงั บ้านผาฮี ้ เป็นท่ีตั้งของชุมชนเขาเผา่อาข่า ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกกาแฟ 
ซ่ึงถือไดว้า่กาแฟของท่ีน่ีเป็นของขึ้นช่ือท่ีตอ้งมาลองใหไ้ดจ้ากแหล่งตน้ก าเนิดแบบน้ี  จะเห็นไดต้ั้งแต่เดินเขา้มาท่ี
หมู่บา้นแห่งน้ีวา่เต็มไปดว้ยเมลด็กาแฟท่ีชาวบา้นน ามาตากแห้งไวร้อน าไปคัว่อีกคร้ัง จึงไม่แปลกใจเลยท่ีหมู่บา้น
ผาฮ้ีแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกนั  และน าท่าน ชิมกาแฟบ้านผาฮี้ มีความพิเศษท่ีถือว่าเป็น
ไฮไลทอ์ยา่งหน่ึงเลยของท่ีน่ี นัน่ก็คือความท่ีเป็นร้านกาแฟบา้นๆ แต่มีวิวระดบัโลกอยูเ่บ้ืองหนา้ 

 

 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน บริเวณวนอุทยานถ ้าหลวง เป็นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ น าท่านชมบริเวณ

ปากถ ้าท่ีเป็นห้องโถงกวา้ง ภายในถ ้าจะเป็นทางเดิน มีทั้งหินงอก หินยอ้ย ธารน ้ า และถ ้าลอด และยงัมีถ ้าเล็กๆ อีก 
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 3 แห่งในบริเวณเดียวกนั มีความยาวถึง 10.3 กิโลเมตร ถือเป็นถ ้าท่ีมีความยาวมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ
ไทย (สถานท่ีสร้างช่ือให้วีรบุรุษ  หลายเช้ือชาติรวมกนั) ชมอนุสรณ์แห่งความดีงามและความเสียสละของวีรบุรุษ
ถ ้าหลวง)  ชมอนุสาวรียจ่์าแซม (จ.อ.สมาน กุนัน) และศาลาอนุสรณ์สถาน ภายในมีภาพ  วาดบุคคลส าคญัใน
ภารกิจน้ี วาดโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั และศิลปินชาวเชียงราย 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านสัมผสัไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ณ ไร่ชาฉุยฟง เพราะเป็นไร่ชาท่ีมีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของ
ประเทศ จึงไม่ตอ้งแปลกใจหากคุณขึ้นไปแลว้จะพบกบัไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา   

 

 
เย็น บริการอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง 
 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั ดอยหมอกดอกไม้ หรือเทียบเท่า 
วันท่ี 2  ไร่ชา 101 – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี – สุสานนายพลต้วน – น่ังรถรางชมไร่บุญรอด – วัด

ร่องขุ่น   
เช้า บริการอาหารเช้า (3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านแวะชม ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาท่ีควา้รางวลัชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง ชมความ

สวยงาม ของของตน้ชาเรียงรายเป็นขั้นบนัได สลบักบัเบ้ืองหลงัเป็นทิวเขา จึงท าให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกบัอยู่
ในหว้ง แห่งความฝัน ท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตจากชา และลิ้มลองชิมรสชาพร้อมบรรยากาศไร่ชาได ้

 

 
 จากนั้นน าท่านสู่ ดอยแม่สลอง สัมผมัความหนาวเยน็ ป่าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็นท่ีอยู่อาศยัของชุมชน

ชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ท่ีตั้งหลกัแหล่งบนดอยแห่งน้ีมานาน ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า 
หมู่บา้นสันติคีรี มีทศันียภาพท่ีสวยงามและอากาศ เยน็สบายตลอดปี รายไดห้ลกัมาจากการปลูกชาอู่หลง ให้ท่าน
นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” 
ตั้ งอยู่เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง ท่านสามารถชมทิวทัศน์ได้กวา้งไกล โดยเฉพาะในยามเย็น 
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 ขณะเดียวกนั องคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งของดอยแม่สลอง  
 

 
 น าท่านชม สุสานนายพลต้วน บรรจุร่างนายพลตว้นซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปูหินอ่อน 

ดา้นหลงัแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เก่ียวกับประวติัและผลงาน ด้านหน้าเป็นลาดเนิน มีตวัอกัษร "ตว้น" 
ภาษาจีน สามารถมองเห็นบา้นสันติคีรีในหุบต ่าลง ไปเบ้ืองล่าง เป็นจุดชม ทิวทศัน์ของหมู่บา้นท่ีดีจุดหน่ึง  
และน าท่านแวะซ้ือของฝากของท่ีระลึกบนดอยแม่สลอง 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร บนดอยแม่สลอง 
บ่าย น าท่านชม ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ ให้ท่านนั่งรถราง 

(shutter bus) ชมไร่บุญรอด ดว้ยกนั 4 จุด จุดแรก คือ ทุ่งดอกคอสมอส จุดท่ี 2 คือ ให้อาหารยีราฟและมา้ลาย จุด
ท่ี 3 คือ ศูนยกี์ฬาและสันทนาการ หรือบา้นแดง จุดน้ีเป็นจุดเช่าจกัรยานและกิจกรรม zip line และจุดท่ี 4 คือ จุด
ชมวิวไร่ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย์ จะไดเ้ห็นบรรยากาศของไร่ชา ท่ีกวา้งใหญ่ตลอดทาง การจดัแต่งสวน
ดอกไมเ้มืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นท่ี เกษตรกรรมและไร่ชากวา่ 600 ไร่   

 

 
 จากนั้นน าท่านชม วัดร่องขุ่น วดัสีขาวแห่งเมืองไทย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ผูท่ี้เป็นจิตรกรไทยท่ีมีผลงานจิตรกรรมไทยมากมาย สร้างเป็นพุทธ
ศิลป์เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา แนวคิด คือ การสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง และประกาศ
ความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จนเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติในนาม "White 
Temple" หรือ “วดัขาว” โดดเด่นดว้ยพระอุโบสถปูนขาวประดบักระจกทั้งหลงั พร้อมทั้งจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสร้าง
จากจินตนาการท่ีสวยงามและวิจิตรตระการตาเชิญพบกบัประวติัและเร่ืองราวอนัน่าสนใจในการสร้างอุโบสถแกว้ 
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เย็น บริการอาหารค ่า (5) ณ ร้านอาหาร ในเมืองเชียงราย 
 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมค าธนา หรือเทียบเท่า 

 
 

วันท่ี 3 ไร่แม่ฟ้าหลวง – พระพร้าโต้ (หอค า) – หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลา
กั้ง – ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงราย – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า (6)  ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงราย 
09.00 น. จากนั้นน าท่านชม อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมช่ือ ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นสถานท่ีท าการของมูลนิธิ

ผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บรักษางานพุทธ
ศิลป์เก่าแก่ โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ สถาปัตยกรรมลา้นนา และให้ความรู้เก่ียวกบัมรดกทางศิลปวฒันธรรมลา้นนา
และน าท่านเขา้ชมหอค า ภายในคือศูนยก์ลางแห่งศรัทธาและความศกัด์ิสิทธ์ิ รวบรวมศิลปวตัถุและงานพุทธศิลป์
อายกุวา่ 200 ปี ในท่านชม พระพร้าโต้องค์ประธาน สร้างจากไมแ้ก่นจนัทน์ขนาดใหญ่ทั้งตน้ 

 

 
 น าท่านแวะชม หอนาฬิกาอาจารย์เฉลมิชัย หรือช่ือท่ีเป็นทางการวา่ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ 

พระบรมราชินีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศิลป์) ตั้งอยู่ท่ีกลางตวัเมืองเชียงราย ถนนบรรพปราการ – ถนนเจ็ดยอด ได้
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ พระบรมราชินีนาถ โดยมีอาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ เป็น
ผูอ้อกแบบ ใชเ้วลาสร้าง 5 ปี เป็นหอนาฬิกาสีทองท่ีมีความสวยงาม มีลวดลายแบบไทย และสามารถเปล่ียนสีได้
ในตอนกลางคืน เป็นงานศิลปะเชิงพระพุทธศาสนา 
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 จากนั้นน าท่านสักการะ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วดัน้ีเองท่ีไดค้น้พบ พระแก้ว

มรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ วดัศรีรัตนศาสดาราม(วดัพระแก้ว) กรุงเทพฯ 
ปัจจุบนั วดัพระแกว้ เชียงราย เป็นท่ีประดิษฐาน พระหยก ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่ ในวาระท่ี สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี มีพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร ในเมืองเชียงราย 
บ่าย น าท่านชม วัดร่องเสือเต้น ชมวิหารสีน ้ าเงินอนัอ่อนชอ้ย ทรงคุณค่า รังสรรคฝี์มือดว้ยศิลปินชาวบา้น “นายพุทธา 

กาบแกว้ หรือ สล่านก” ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ 
(จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวดัร่องเสือเตน้อยู่ท่ี "พระอุโบสถ" ภายนอกออกแบบดว้ยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ ใช้โทนสีน ้ าเงินตดักับสีทอง ส่วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพุทธประวติั โดดเด่นด้วย
ลายเส้นอนัอ่อนชอ้ย 

 

 
 น าท่านชม วัดห้วยปลากั้ง เป็นวดัท่ีมีความโดดเด่นคือมีเจดียเ์กา้ชั้นท่ีชาวบา้นนบัถือและเช่ือกนัวา่หากใครไดม้า

เยอืนจะหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรคเ์ป็นวดัท่ีนบัถือและบูชาเจา้แม่กวนอิม พระอาจารยพ์บโชคผูเ้ป็นเจา้อาวาสของวดั
ท่านมีญาณวิเศษสามารถท านายดวงชะตาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการอยากรู้ดวงชะตา (โปรดใชว้ิจารณญาน) และท่ีน่า
ประทบัใจคือก็คือบรรยากาศของวดัท่ีตั้งอยูบ่นเขาและมีเนินเขาเลก็ๆรายรอบวดัเป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามมากๆเม่ือ
มองลงมา 
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 จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลกึ ร้านนันทวรรณ 
17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
19.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD8723 
20.20 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 
****************************************** 

 

อตัราค่าบริการ ราคา  

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 13,900.- 
เด็กอายุ3 – 10  ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 11,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      - ตั๋วเคร่ืองบินนกแอร์พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม ต่อท่าน 
 - รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ท่ีนั่งตามเลือก 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า
  โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:letsgoholiday@gmail.com%20,%20info@letsgoholidays.com


 

 

Let’s Go Holiday Co.,Ltd. 100/182 The Urbano Ramkhamhaeng 94 
Saphansung Bangkok 10240  :   www.letsgoholidays.com 
E-mail :  letsgoholiday@gmail.com , info@letsgoholidays.com 
Tel: 02-1083478, 02-1083479  Fex: 02-1083480 

 เง่ือนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดวา่ยน ้า, ชุดเล่นน ้า, กางเกงขาสั้น 
รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

 
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 
           จ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
       2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง          
       3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
       4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน                     
           และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 
       5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ  
           งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
       6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด 
           จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
       7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่ 
           สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
       8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          
           เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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