
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม 63 – กุมภำพนัธ ์64 

(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม 63 – กุมภำพนัธ ์64 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัท่ี 21 - 24 สิงหำคม 63 5,900 5,900 5,900 2,000 

วนัท่ี 28 - 31 สิงหำคม 63 6,500 6,500 6,500 2,000 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 2,000 

วนัท่ี 11 - 14 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 2,000 

วนัท่ี 18 - 21 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 2,000 

วนัท่ี 25 - 28 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 2,000 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  7,200 7,200 7,200 2,000 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 3,000 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 3,000 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 3,000 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  7,900 7,900 7,900 2,000 



 

 

วนัท่ี 08 - 11 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 15 – 18 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 22 - 25 มกรำคม 64  6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 05 – 08 กมุภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 12 - 15 กุมภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 19 - 22 กุมภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – เชียงรำย 
ช 

 

19.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหต ุ: จุดนัดหมายอาจมกีารเปล่ียงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดนิทาง 7 วัน) 
 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงรำย โดยรถตู ้VIP  
 

 
 

วนัที่สอง   ดอยตุง (สวนแม่ฟ้ำหลวง) – ดอยชำ้งมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผำฮ้ี  

                พระธำตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชำฉุยฟง - อิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเชียงรำย  
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) Set Box  
 

 น าท่านเดินทางไปยัง ดอยตุง พาท่านไปชม

สวนดอกไม้เมืองหนาว “สวนแม่ฟ้ำหลวง” 

หรือ “สวนดอยตุง” เป็นสวนดอกไม้หลากสีสัน 

บนพ้ืนที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์

ไ ม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ สวยงาม  ดู แลอ ย่ างดี 

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี อาท ิ

ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอก

ล าโพง ไม้มงคลต่างๆ ไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เล้ีอ

ยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ประทับ

กลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มจุดเด่นคือ

กล้วยไม้จ าพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอก

สวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติมากรรม

เด็กยืนต่อตัวของ มี เซียม ยิบอินซอย โดย 

สมเดจ็ย่าพระราชทานช่ือว่าความต่อเน่ืองที่สื่อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงการท างานจะส าเรจ็ได้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป ชมวิวแบบพาโนรามา “ดอยชำ้งมูบ” น่ีคือนิยามของค าว่า "วิวพาโนรามา" 

อย่างแท้จริง ส าหรับจุดชมวิวดอยช้างมูบจังหวัดเชียงราย ท่านจะได้พบกับภาพของท้องฟ้า

กว้าง ทุ่งหญ้าเขียวขจี และความโล่งโปร่งที่สามารถมองไปได้ไกลสดุลูกหูลูกตา วิวด้านหน้าคือ

เทอืกเขาในประเทศพม่า อสิระให้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นกำแฟภูผำฮ้ี  
 

น าท่านเดินทางไป “ดอยผำฮ้ี” ช่ือดอยนี้ อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนักว่าอยู่ “ดอยผา

ฮี้ ” คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ข้ึนช่ือของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเย่ียมส่งขายตาม

ร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งวิวทวิทศัน์

ของบ้านผาฮ้ีกโ็ดดเด่นไม่แพ้กัน เพราะที่ตั้ ง

อยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงาม

และมีรูปร่างแปลกตา มี “รำ้นกำแฟภูผำฮ้ี” 

ที่มีวิวเบ้ืองหน้าเป็นภเูขาและผืนป่าเขียวขจี มี

มุมนั่ งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋อิสระให้ท่าน

ถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย  จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป “พระธำตุดอยตุง” เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ  พระธาตุดอยตุงถือเป็นพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของคนเกิดปีกุน ที่นิยมมาสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล  นักท่องเที่ยวสามารถ

มองเห็นพระธาตุดอยตุงได้ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล

ประมาณสองพันเมตร  จากนั้นน าท่านไปชม “ไร่ชำฉุยฟง” ไร่ชาที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา 

นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี 

แสนอร่อยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมชมไร่แห่งน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (2)  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินเชียงรำย” อิสระช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินค้ามากมาย อาท ิ

สนิค้าพ้ืนเมือง สนิค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน และอาหารทานเล่น เป็นต้น  

 
 

น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดับ3-4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 

 

 

วนัที่สำม  วดัร่องเสือเตน้ - วดัหว้ยปลำกั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชำ 101  

                 ชมหมู่บำ้นสนัติคีรี (หมู่บำ้น OTOP)                
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรทีพ่กั (3) 

น าท่านเดินทางไป “วดัร่องเสือเตน้” ต้ังอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ไฮไลท์ที่ส าคัญอยู่ที่พระ

อุโบสถใหม่ที่สร้างข้ึน ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา   

จากฝีมือศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์คือใช้เฉดสี

น า้เงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายงดงามอย่างมาก โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้

เฉดฟ้าขาว นั้นมีความงามชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเหน็ได้ชัด 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดัหว้ยปลำกั้ง” ต้ังอยู่ในต าบลริมกก พ้ืนที่ต้ังของวัดน้ีเป็นพ้ืนที่

ภเูขารอบบริเวณวัดจะถูกรายล้อมไปด้วยเนินเขาอนัเขียวขจีมากมายและไฮไลทท์ี่ส าคัญของวัด

นี้กคื็อ “พบโชคธรรมเจดีย”์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสงูถึง 9 ช้ัน มีรูปทรงที่แปลกตาหา

ชมที่อื่นไม่ได้นอกจากที่น่ี เป็นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้านนาได้อย่างวิจิตรงดงาม มีรูปป้ัน



 

 

มังกรคู่คอยปกปักษ์อยู่หน้าเจดีย์ เป็นมุมถ่ายรูป Unseen เชียงราย เลยทเีดียว  จากนั้นน าท่าน

เดินทางไป “ดอยแม่สลอง” เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงราย เพราะอากาศหนาวเยน็

ตลอดปี ธรรมชาติและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกชาที่ดีที่สุดในไทย ภายใน

หมู่บ้านโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวจีนท้องถิ่น และเป็นสถานที่เที่ยวที่เหมาะกับการมา

พักผ่อนอย่างมาก  
 
 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (4) 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม “ ไร่ชำ 101” ตั้งอยู่บนดอยแม่สลองโดยจะมีการปลูกชาเป็น

ขั้นบันไดไปตามแนวเนินเขา ต้นชาเรียงรายเป็นแถวยาวตามขั้นบันได สัมผัสบรรยากาศของ

หุบเขาที่ล้อมรอบ ท าให้ที่น่ีเป็นหน่ึงในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ หากมาในช่วง

เดือนธนัวาคม-มกราคม จะปกคลุมด้วยสีชมพูหวานๆ ของดอกนางพญาเสือโคร่ง จากนั้นพา

ท่านชิมชาหอมๆ ของไร่ชา 101  จากนั้นน าท่านเดินทางไป “หมู่บำ้นสนัติคีรี” เป็นหมู่บ้าน 

OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น 

อาหารของชนเผ่า ไม่ว่าการชมธรรมชาติ ทศันียภาพที่เป็นภเูขาสงูสลับเมฆหมอกและอากาศที่

หนาวเยน็เกอืบตลอดปี เป็นหมู่บ้านที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่มีที่เดียวในประเทศไทย  
 

 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (5)  
 

น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดับ3-4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
   

 

 
 

วนัที่สี ่ ไร่บุญรอด หรือ สิงหป์ำรค์ - วดัร่องขุ่น - รำ้น Ryokan Cafe (เรียวกงั คำเฟ่) 

                แวะซ้ือของฝำกพื้ นเมือง – กรุงเทพฯ 
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรทีพ่กั (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “ไร่บุญรอด” 

ห รื อ  สิ ง ห์ ป า ร์ ค  เ ชี ย ง ร าย  แ ห ล่ ง

เกษตรกรรมและไร่ชาขนาดใหญ่กว่า 600 

ไ ร่  ห ล า ย ค น อ า จ จ ะ เค ย เห็ น ภ าพ

บรรยากาศไร่ชาสวยๆ วิวเขาธรรมชาติ 

แต่ใครว่าไร่บุญรอดมีแค่วิวไร่ชาสวยๆ

อย่างเดียว ภายในไร่ยังมีจุดถ่ายรูปหลาย

จุดด้วยกนั อาท ิชมดอกไม้ในโซน Flower 

Bloom ทุ่ งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน ทุ่ ง

ด อ ก ซี โ ล เ ซี ย  โซ น กิ จ ก ร ร ม  ATV 

ADVENTURE  โซน กิ จ ก รรม  Happy 

Pony ให้น้องๆได้สนุกกับการข่ีม้าโพน่ี 

อิสระให้ท่ านได้ ถ่ ายรูป วิวสวยๆ  ทุ่ ง

ดอกไม้ ทุ่งชา ในไร่สิงห์ปาร์ค  จากนั้นน า

ท่านเดินทางไป “วดัร่องขุ่น” ออกแบบ

และก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์

ที่มนุษย์สัมผัสได้ เร่ิมสร้างต้ังแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเน้ือที่ 3 ไร่ จนปัจจุบันมีเน้ือที่ 9 ไร่ 

อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปความงดงามของวัดร่องขุ่น  
 

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นเรียวกงัคำเฟ่ 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านมาชมคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ่น “รำ้น Ryokan Cafe” (เรียวกัง คาเฟ่) เป็นคาเฟ่ที่ให้บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ามกลางบรรยากาศแบบญ่ีปุ่น โดยเฉพาะคนที่ ช่ืนชอบการถ่ายรูป

รับประกันเลยว่ามาร้านนี้ จะต้องได้รูปภาพกลับบ้านได้แน่นอน และที่พลาดไม่ได้น่ันก็คือ

ไฮไลท์ของทางรา้นกับเจา้ตุ๊กตาโทโทโร่ตัวเขียวสุดน่ารัก ที่ตั ้งอยู่ดา้นหนา้ป่าไผ่  ยิ่งท าให้

บรรยากาศเหมือนก าลังอยู่ญ่ีปุ่นเลยที่เดียว  จากนั้นน าท่านแวะ “ซ้ือของฝำกพื้ นเมือง” ให้

ท่านได้เลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมืองประจ าจังหวัดเชียงราย แคปหมู น า้พริกหนุ่ม ขนมไทยให้

เลือกสรรมากมาย  

 



 

 

 
 

 

.......น. จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยรถตู ้VIP 
 

00.00 น. น ำทุกท่ำนเดินทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ... 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถอื

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 **รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้**  

อตัรำนี้ รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปกำรันตีออกที่ 8 ท่ำนข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน  อาทิ ค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ 

 

 



 

 

 

 

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทัวร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมำยเหตุ  

 กรุณำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำช้ำกว่ำเวลำที่รถออกเดินทำง ท ำให้ท่ำน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 

       
       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทวัรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 
               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    
               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter   

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
http://line.me/ti/p/~wetravelcenter1
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
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