
 

 
 

บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึน้เครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD100 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 07.30 – 08.45 
DD107 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 19.00 – 20.20 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
 

 
 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑ์ท่ีรฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงราย – วดัพระแก้ว – AQUATALE CAFÉ – วดัห้วย
ทรายขาว – วดัห้วยปลากัง้ – วดัร่องเสือเต้น                                (-/L/D) 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์คอยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD100 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

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

08.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธุระส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแก้ว
มรกต หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบนั ตามประวตัเิล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ่้าเจดีย์
รา้งองคห์นึ่งและไดพ้บพระพุทธรูปลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี ์ 



 

 
น าท่านไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยสีเขียวรอบๆ บริเวณ สไตล์การ
ออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ทีใ่หค้วามรูส้กึลกึลบ สงบ และร่มเยน็ อยูห่่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพยีง 5 นาที 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัห้วยทรายขาว หรอืทีเ่รยีกว่า วดัทรายขาว ก่อสรา้งขึน้ราวปี พ.ศ. 2400 โดย
การสนับสนุนก าลงัทรพัย์ของตระกูลอริยะมัง่ เป็นวดัที่โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมที่งดงามและมคีวามแปลกตา  
ภายในวดัจะไดเ้หน็ศิลปะปูนป้ันรูปเทพเทวดาต่างๆ ในศาสนาพุทธ  อกีทัง้วหิารวดั ทีอ่ยู่บรเิวณดา้นหน้าของประตู
ลว้นถูกออกแบบดว้ยความประณีตในการแกะสลกัของวดั มลีวดลายทีซ่บัซ้อน ท าใหม้คีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก 



 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายที่สวยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขาราย
รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชัน้ 
รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์
ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้
คอื “วหิารร่องเสอืเต้น” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวิหาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนว
ประยุกต์ ที่มศีิลปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองค์ใหญ่ 
และภาพเขยีนฝาผนังทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  



 

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2 ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐาน
ปฏิบติัการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภผูาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร ์  (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้
ที่นี่ยงัมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ์ เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม  

 



 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 
พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัที ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค ์จงึไดเ้ลอืกดอยตุง ซึ่งมี
ทิวทศัน์สวยงาม ขณะเดียว กนัสมเด็จพระศรนีครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพืน้ที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 
2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทยั และมพีระราชด าริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ 
ปลูกป่าบนดอยสูงจงึก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 

น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไม้ประดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบด้านทิศ
เหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครวั ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็น
เส้นทางผ่านที่ส าคญัและเป็นที่พกัของกองคาราวาน ที่ล าเลียงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกบั
ทีต่ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน ้าเสยี
ได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บา้นย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากทีเ่ดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา 
กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน ส าหรบัสวนไม้ดอกไม้ประดบัเมอืงหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 
ตามพระราชด าริของสมเดจ็ย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้หน็ไมด้อกเมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่ง
ไดร้บัการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วย
พนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มิ
เซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ ต้องท า
อย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดบักลางแจ้งแล้วยงัมโีรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จ าพวกรองเทา้
นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี
ชื่อเสยีงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมอืงล้านนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิว
ธรรมชาตขิองเมอืงเชียงรายได้อย่างเตม็ตามลีกัษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องคค์ู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปี
กุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีตินัน้ 

 

ออกเดนิทางไปยงัจุดชมววิดอยชา้งมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถอืเป็นแลนด์มารค์อกีจุดทีว่วิสวยงามมากๆ 
และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้เพียงแค่แสดงบตัรประจ าตัวประชาชนต่อ
เจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา 
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีตพื้นที่
บริเวณนี้มถีางป่าจนหวัโล้นแล้วปลูกฝ่ิน ข้าวโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง  ได้เข้ามาใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้
ท าลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หนัมา
ปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลกัทัง้หมู่บา้น โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบิก้าซึ่งให้ผลดีในพื้นที่สูงจนโด่งดงัไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทศัน์ ภูเขา เดินเที่ยวชม
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลงัจะปลูกเรียงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ี่เขยีวขจ ี 
ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวนั)  



 

 

จากนัน้เดินทางไปยงั เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซื้อ 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ เชียงรายไนซ์บาซ่าร ์
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 สิงห์ปารค์ – วดัร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวนั  –  SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่  – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                           (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดนิทางสู่ สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ตม็ไปดว้ยจุดท่องเทีย่วน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุ่งเน้นท า
การเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน (ไม่รวมค่าบริการรถราง) 



 

 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 
3 ประการ คอื เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรค์ทีม่นุษย์สมัผัสได้ 
ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
น าท่านออกเดินทางสู่ ไร่เชิญตะวนั ท่าน ว.วชิรเมธี ห่างจากตวัเมอืงเชียงรายประมาณ 40 นาที ก่อตัง้โดย พระ
มหาวุฒชิยั วชิรเรี (ว.วชิรเมธี) เป็นโครงการเสริมสร้งทกัษะองค์ความรู้ห้กบัชาวนาในรูปแบบต่างๆเพื่อการสร้าง



 

รายได้และยกระดบัคุณภาพชวีิตชาวนาที่ยัง่ยืน อยู่ อยู่ท ามคลางธรรมชาติที่สดชื่นรื่นเย็นดว้ยต้นไมน้้อยใหญ่ ล้อม
ไปดว้ยภูเขา อากาศดไีม่วุ่นวาย บนเนื้อทีก่ว่า 170 ไร่ ทศิเหนือตดิ ทุ่งนา ทศิใต้ตดิอ่างเกบ็น ้าหว้ยสกั  

 

น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สมัผสัความญี่ปุ่ นเเบบจดัหนักจัด
เตม็ พูดเลยว่าบรรยากาศเหมอืนไดเ้ดนิอยู่ในโตเกยีวเลยกว่็าได ้นอกจากนี้ทางรา้นยงัมพีรอ็พเป็นชุประจ าชาตญิี่ปุ่ น
ใหใ้ส่ถ่ายรูปอกีดว้ย จุดเด่นของรา้นกาแฟนี้คอื จุดถ่ายรูปแน่นมาก! 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD107  ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 



 

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

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
***************************************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดี่ยว 

09 – 11 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 
14 – 16 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 
17 – 19 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

23 – 25 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

06 – 08 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

13 – 15 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 
7,** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 



 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผู้เดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เติม 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัทประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 



 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

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

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวันนี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้อง
ท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลิกการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดติหรือเลื่อนการเดนิทางในพเีรียดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 



 

 
หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบริการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค า สัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


