
 
 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

VZ130 BKK(สุวรรณภมิู) - CEI(เชียงราย) 06.30 – 07.55 
VZ135 CEI(เชียงราย) - BKK(สุวรรณภมิู) 19.55 – 21.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



 

DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วดัร่องเสือเต้น – วดัห้วยปลากัง้ – ดอย
แม่สลอง – พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี          (B/L/D) 

04.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ130 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

07.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
08.40 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู้ VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธุระส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

น าท่านออกเดินทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวดั
แห่งนี้คอื “วหิารร่องเสอืเต้น” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารที่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็น
ศิลปะแนวประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสี
ขางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนังทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายที่สวยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขา
รายรอบวดั สามารถเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 



 

ชัน้ รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ออกเดนิทางสู่ ดอยแม่สลอง ตัง้อยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนชาวจนีฮ่อ แห่งกอง
พล 93 ที่ตัง้หลกัแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มชีื่อว่า หมู่บ้านสนัติคีรี 
ตัง้อยู่ทีค่วามสูงจากระดบัน ้าทะเล เฉลีย่ 1,200 ม. มทีศันียภาพทีส่วยงามและอากาศ เยน็สบายตลอดปี รายได้
หลกัมาจากการปลูกชาอู่หลง น าท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอย
สูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 4 กม. มถีนนลาดยางตดัขึน้ไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชนัคด
เคีย้วมาก พระบรมธาตุฯ สรา้งแลว้เสรจ็เมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า เป็นเจดีย์
แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.  ประดบั
กระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระน าด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดบัพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง 
แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตัง้ของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของ
เทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทศัน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกนัองค์พระธาตุยงัเด่นเป็น
สง่า มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์อกีอย่าง ของดอยแม่สลอง 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  MAESALONG VILLA  หรือท่ีพกัเทียบเท่า 



 

DAY2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟ
ภผูาฮี้ – ถ า้หลวงวนอุทยานขนุน ้านางนอน            (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้วที่นี่ยังมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชา
คุณภาพดหีลากสายพนัธุ์ เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกั
ออกอากาศ”  

 

น าท่านเดนิทางสู่ ดอยตุง เพื่อชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ อยู่ใน
แอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ใน
อดตีหมู่บา้นนี้เป็นเสน้ทางผ่านที่ส าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธ
สงคราม ประกอบกบัทีต่ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความ
สะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ทีใ่หม่ ห่างจากทีเ่ดมิราว 500
เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบ้าน ส าหรบัสวนไมด้อกไม้ประดบัเมือง
หนาวสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็นไม้
ดอกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งนี้ ซึ่งไดร้บัการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละ
ฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลาง
สวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง 
(continuity) สื่อถึงการท างานจะส าเร็จได้ ต้องท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดบักลางแจ้งแล้วยงัมี
โรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 



 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จุดชมววิดอยชา้งมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถอืเป็นแลนด์มารค์อกีจุด
ที่วิวสวยงามมากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบตัิการได้เพยีงแค่แสดงบัตร
ประจ าตวัประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 

 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเลก็ๆท่ามกลางหุบ
เขา ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอรแ์ดง มูเซอรด์ า ในอดตี
พื้นที่บริเวณนี้มถีางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ข้าวโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เขา้
มาในหมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบ้านเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนใหช้าวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า หา้มไม่ให้
ตดัไมท้ าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ 
ทีห่นัมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บา้น โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งใหผ้ลดใีนพืน้ทีสู่งจนโด่ง
ดงัไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทศัน์ ภูเขา 
เดนิเทีย่วชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและ



 

ป่าไม้ที่เขยีวขจี  วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่สลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็น
บางวนั) และใหท่้านแวะมาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยี่ยม ความพเิศษของ ร้านกาแฟภผูาฮ้ี คอื ววิของร้านที่
สวยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีงรายเบื้องหน้า มมีุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วนอุทยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยนางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย มเีนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2529 ในอดีตถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักทีจ่ะรูจ้กั 
ตัง้แต่มเีหตุการณ์เยาวชนทีมหมูป่าติดถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขี่าวออกไปทัว่โลก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีค่นนิยมมาเมื่อมาเชยีงราย มาตามรอยทมีหมูป่า 

 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอศัยาศยั ณ เชียงรายไนท์ บารซ์า 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั คงการเ์ด้น วิว รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

DAY3  วดัร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – นัง่รถรางชมเมืองเชียงรายทัง้หมด 9
จุด – สนามบินเชียงราย - กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู)            (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  



 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สรา้ง
และออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดั
แห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวดัให้เหมอืนเมอืงสวรรค์ที่
มนุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงั
มภีาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 
น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุ่งเน้น
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านสมัผสั " การนัง่รถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ต านาน นครเจียงฮาย "  เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ของ จ.เชยีงราย  ส าหรบัใครทีพ่ ึง่เคยเดนิทางมาเทีย่วเชยีงรายเป็นครัง้แรก  เมื่อมาถงึเชยีงรายแลว้ สถานที ่ๆ 
เราจะต้องมานัน่กค็อื "อนุสาวรยีพ์่อขุนเมง็รายมหาราช" ( หรอืพญามงัรายมหราช )  ซึ่งเป็นกษตัรยิป์ฐมลา้นนา



 

ผูส้รา้งเมอืงเชยีงราย ในปี พ.ศ.1805   โดยดา้นหลงัจะมอีาคารศูนยส่์งเสรมิสนิคา้พืน้เมอืง ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
"นัง่รถรางแอ่วเมอืง เล่าขาน ๙ ต านานนครเจยีงฮาย" 

 
          สาเหตุทีแ่นะน าว่าใหม้านัง่กเ็พราะว่ารถรางจะสามารถพาเราไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วหลกั ๆ ในเมอืงเชยีงรายได ้

แบบว่า ถ้าไม่ไปเยอืนทีต่่าง ๆ ในเสน้ทางรถรางแลว้เท่ากบัว่าเราไม่มาถงึเชยีงราย    

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร  



 

19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ)เท่ียวบินท่ี 
VZ135  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 

อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

06 - 08 มกราคม 2564 8,999 2,000 
10 – 12 มกราคม 2564 8,999 2,000 
13 – 15 มกราคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มกราคม 2564 9,999 2,000 
20 – 22 มกราคม 2564 8,999 2,000 
22 – 24 มกราคม 2564 9,999 2,000 
24 – 26 มกราคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มกราคม 2564 8,999 2,000 

01 – 03 กมุภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 
03 – 05 กมุภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 
07 – 09 กมุภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ์ 2564 10,999 2,000 

27 กมุภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ์ – 02 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 



 

21 – 23 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
24 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 
08 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 
18 – 20 เมษายน 2564 8,999 2,000 
21 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 
24 – 26 เมษายน 2564 9,999 2,000 
25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 
27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผูี้เดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 



 

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 



 

- ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรียดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอิน
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านต้องการ  



 

- รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษัทเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท่้านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะต้องช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว**** 

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


