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วนัที่ รายละเอียดการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – เชยีงราย - - - 

2 เชยีงราย - วดัร่องขุน่ - สงิหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์) - วดัร่องเสอื
เตน้ – วดัหว้ยปลากัง้  

/ / / 

3 ไร่ชาฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาตดิอยชา้งมบู - 
ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู - บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหม ี
– วนอุทยานถ ้าหลวง ขนุน ้านางนอน – แม่สาย 

/ / / 

4 เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า – กว๊านพะเยา – กรุงเทพฯ / / - 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.เชียงราย 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึน้รถมกีารตรวจวดัอุณหภูมริ่างกายและมเีจลแอลกอฮอล์
ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน มาไม่
ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.เชียงราย ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 
วนัที่สอง   เชียงราย - วดัร่องขุ่น - สิงหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์) - วดัร่องเสือเตน้ – วดัหว้ยปลากั้ง 

เช้า น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชยีงราย 
  บรกิารอาหารเชา้ มือ้ท่ี 1 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อหอ้ง 

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  

(จ่ายเพิ่ม) 

 

 จ านวนที่นัง่ 

 วนัที่ 7-10 มกราคม 2564 5,888 1,500 9 

วนัที่ 14 -17 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 21-24 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 28-31 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 4-7 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 11-14 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 18-21 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 25-28 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 4-7 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 11-14 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 18-21 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 25-28 มีนาคม 2564 5,888 1,500 9 
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 น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น ไดร้บัการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชยัโฆษติพพิฒัน์ เมื่อพ.ศ.2540 โดยจติรกรชาว
เชียงราย ผู้ เ ป็นศิล ปินแห่ งชาติสาขาทัศนศิล ป์  
(จติรกรรม) จากวดัเลก็ ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนขา้งเสือ่ม
โทรมนี้ ได้กลายเ ป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อน
ชอ้ยประณีตดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวดันี้อย่าง
คับคัง่ตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิ ์
สะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจ าของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึ่งพากนัเรยีกวดัร่องขุ่นว่าวดั
ขาว (Thailand White Temple) ประดบัประดาด้วยช่อ
ฟ้าใบระกาอย่างวิจิตรอลังการตามด้วยลวดลายอ่อน
ช้อยอื่น ๆ อีกมากมายเป็นเชิงชัน้ลดหลัน่กนัลงมาหน้าบนัประดบัด้วยพญานาคและตดิกระจกระยบิระยบัโดย
ความตัง้ใจของผู้สร้างนัน้ต้องการสื่อสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมภีาพจิตรกรรมฝาผนัง 
โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงาม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปารค์ เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่สวยงาม โดย
จดัเป็นรูปแบบฟาร์มทวัร์ ภายในไร่มกีารปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง 
รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดบัปลูกเปลีย่น
หมุนเวยีนทัง้ปี เนินเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆ
ใหน้กัท่องเทีย่วไดม้าเยีย่มชม มบีรกิารรถราง (shutter bus) ซึง่
ทางไร่ไดจ้ดัเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทวัรร์วมค่า
รถรางแล้ว) มีจุดแวะทัง้หมด 4 จุด ได้แก่ จุดชมทุ่งดอกคอ
สมอส, จุดให้อาหารยีราฟและม้าลาย (ค่าบริการผู้ใหญ่ 100 
บาท/เดก็ความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนย์กฬีาและ
สันทนาการ หรือบ้านแดง จุดนี้  นักท่องเที่ยวสามารถเช่า
จกัรยานและเล่นกิจกรรม zipline ได้,จุดชมววิไร่ชา 360 และ
รา้นอาหารภูภริมย์ จุดนี้สามารถมองเหน็บรรยากาศของไร่ชาทีก่ว้างใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยงัมรี้าน
ขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณทีน่ัง่พกัผ่อนหรอืถ่ายรปูในหลายจุด อสิระถ่ายรปูบรรยากาศตามอธัยาศยั  

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 2 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น หรอืทีเ่รารู้จกักนั

ในนาม “วดัสนี ้าเงนิ” ตัง้อยู่ในชุมชนร่องเสอืเต้น ต าบลรมิ
กก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย สร้างเสร็จเมื่อ วนัที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2559 บนเนื้อที่ของวัด 6 ไร่ 1 งาน 23 
ตารางวาวดันี้สรา้งสรรคข์ึน้จากฝีมอืของศลิปินชาวพืน้บา้น 
นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาว
เชยีงราย ผูซ้ึ่งเมื่อคราวจบการศกึษาใหม่ๆ ไดม้โีอกาสเขา้
ไปศกึษาและเป็นลูกมอืของอาจารยเ์ฉลมิชยั ในการสรา้งวดั
ร่องขุน เมื่อมโีอกาสไดม้าสร้างวหิารวดัแห่งนี้  จงึไดน้ าวชิา
ทีร่ ่าเรยีนมารงัสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์ จนกลายเป็นวดัโดดเด่นในเรื่องสสีนัและความสวยงามในอดตีสถานทีแ่ห่งนี้
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เคยเป็นทีต่ ัง้ของวดัร้าง ก่อนจะพบเหน็เศษซากอฐิโบราณสถานในวดัแห่งนี้เป็นจ านวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน 
วดัร่องเสอืเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสอืเต้น ไม่มทีีท่ าบุญในหมู่บ้าน เวลาท าบุญในวนัส าคญัต้องไป
ท าบุญที่วดัอื่นท าให้คนในหมู่บ้านต่างกระจดักระจายกนัไป จึงได้ร่วมกนัประชุมศึกษาคดิจะบูรณะวดัร้างตรง
บรเิวณนี้ขึน้มา  
น าท่านเดินทางสู่วดัห้วยปลากัง้ ตัง้อยู่ในต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความ
สวยงามไม่แพว้ดัอื่นๆในจงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและ
รายลอ้มดว้ยเนินเขาและววิที่งดงาม จุดเด่นของวดันนี้คอื 
"พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชัน้ ทรงแหลมศิลปะจีน
ผสมล้านนนาสง่างามด้วยทนัได้ที่มมีงักรทอดยาวทัง้สอง
ขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 ราศ ีภายใน
เจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ 
รวมถงึเจา้แม่กวนอมิแกะสลกัจากไม้จนัหอมองคใ์หญ่ แต่
เดิมเคยเป็นวดัร้างที่มีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระ
อาจารย์พบโชค ตสิสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้  และมคีวามเชื่อกนัว่าหาก
ใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนไดข้ึน้สวรรค ์ 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรม Work Den Chiangrai หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที่สาม   ไร่ชาฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรกุขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ - บ้านผา
ฮี้ – ร้านกาแฟภผูาฮี้ - ดอยผาหม ี– วนอทุยานถ า้หลวง ขนุน ้านางนอน – แม่สาย  

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี4 
  น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดีของ บรษิัท 

ฉุยฟงท ีจ ากดั ผูผ้ลติใบชารายใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงรายมากว่า 
40 ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปววิไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสี
ครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยงัมคีาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้
อร่อยกับเค้ก พร้อมนัง่จิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆ
สวยงาม  

น าท่านเดินทางสู่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้
เมอืงหนาว ในหุบเขา สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2535 เดมิมพีืน้ที ่12 ไร ่มกีารปลูกดอกไมห้มุนเวยีนสลบั ใหอ้อกดอกไม่ 
ซ ้ากนั ตลอดสามฤด ูลอ้มรอบประตมิากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรปูเดก็ยนืต่อตวัทีก่ลางสวน นอกจากนี้ ยงัจดั
แต่งสวนหนิ ซึ่งประดบัดว้ย หนิภูเขากลมเกลีย้งขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดมดว้ยไมน้ ้าพนัธุ์ต่างๆ บวั และสวนปาลม์ที่
รวบ รวมปาลม์ไวม้ากมายในพืน้ที ่13 ไร ่สวนแม่ฟ้าหลวงจงึมพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 25 ไร ่ 
จากนัน้น าท่านชมสวนรกุขชาติดอยช้างมูบ หรอืสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมบูซึง่เป็นจุดสูงสุด
ของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพนัธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพนัปีไว้มากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยงัมกีล้วยไม้ป่า 
กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ีพญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมอืงไทย) มลีานชมววิต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอสัดง จุด
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ส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทยัสมเด็จย่า ซึ่งจะมตี้นกุหลาบพนัปีสแีดงสด และ
ต้นไมข้นาดใหญ่อายุนับรอ้ยปี อยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ท าใหช้าวเขาไดร้บัโอกาสในการ
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่าทีท่รงตัง้พระทยัไว้น าท่านชมววิพาโนรามาที่จุดชมววิ
ดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานท่ีตัง้ของฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 5 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา 

ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอรแ์ดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ที่
บรเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโล้นแลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เขา้มาใน
หมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบ้านเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนใหช้าวบ้านเรยีนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า หา้มไม่ให้ตดัไม้
ท าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบ้านปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ ทีห่นั
มาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บา้น โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งใหผ้ลดใีนพืน้ทีสู่งจนโด่งดงัไป
ทัว่โลก โดยชสูโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่ว
ชมหมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีว
ขจ ี ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวนั) และให้
ท่านแวะมาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยีย่ม ความพเิศษของ กาแฟผาฮี้ จากทีต่ ัง้ของรา้นนี้จะมโีซนใหน้ัง่หอ้ยขา
ชมววิบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งถูกปกคลุมไว้ด้วยภูเขาได้แบบพาโนรามา จะเหน็ได้เลยว่าภูเขาที่นี่ยงัคง
ความอุดมสมบูรณ์เขยีวขจยีิง่มองยิง่สบายตา ลมพดัเยน็ๆ มาปะทะใบหน้า กาแฟหอมๆ สกัถ้วย นัง่หอ้ยขาทอด
บรรยากาศ จากนัน้ น าท่านชมความงดงามววิภูเขาที ่ดอยผาหม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 6 
ท่ีพกั โรงแรม หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัที่สี ่  เชียงราย – พะเยา – วดัศรีโคมค า – กวา๊นพะเยา – กรุงเทพฯ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี 7 
 น าท่านเดนิทางกลบัระหว่างทางผ่านจงัหวดัพะเยา เดนิทางสูก่ว๊านพะเยา น าท่านเดนิทางสู่ 

 วดัศรีโคมค าเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงพะเยา สรา้งราวพุทธศตวรรษที่ 20 ประดษิฐาน พระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูป
ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา"วดัศรีโคม
ค า"เป็นชื่อทใีช้ ทางราชการแต่ชาวบ้านโดยทัว่ไป ยงัคง
เรยีกตามชื่อเดมิว่า วดัพระเจ้าตนหลวง หรอืวดัทุ่งเอี้ยง
เนื่องจาก มพีระพุทธรปูขนาดใหญ่ เป็นประธานของวดั ที่
มปีระวตัคิวาม เป็นปรากฎ ตามต านาน เกี่ยวขอ้งกบัการ
เสดจ็ มาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการแสดง พุทธท านาย
เกี่ยวกบัการสรา้งพระเจา้ตนหลวง ในบรเิวณทีเ่ป็นหนอง
เอี้ยง สันนิษฐานว่าวัดศรีโคมค าสร้างราว พ.ศ. 2067 
ภายหลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ปัจจุบันเรียกติดปาก กันว่า "พระเจ้าตนหลวง"ส าหรบั
พระเจา้ตนหลวงองคน์ี้ เป็นพระพุทธรปูส ารดิปางมารวชิยัหน้าตกักวา้ง 14x16 เมตร ปัจจุบนัประดษิฐานเป็น พระ
ประธานในวหิารหลวง สนันิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2034 ในสมยัพระยาเมอืงยี่ครองเมอืงพะเยา (สมยัพระ
ยอดเชยีงราย กษตัรยิล์ าดบัที ่13 แห่งราชวงคม์งัรายของเชยีงใหม่ ) ต่อมาในสมยัพระยาอุปราชเจา้บุรยีร์ตัน์ไดท้ า
การ ก่อสรา้งพระวหิาร ,เสนาสนะต่างๆและล าดบัต่อมากไ็ดต้ัง้เป็น วดัขึน้ในสมยัของพระยาตู้ ครองเมอืงพะเยา 
ชาวพะเยาถอืเป็น พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง เดอืนหกของทุกปีจะมงีานนมสัการพระเจา้ตนหลวง 
กวา๊นพะเยา เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตทิีอ่ยู่ใจกลางเมอืง ค าว่า กว๊าน เป็นภาษาพืน้เมอืงซึ่งหมายถงึ หนองน ้า หรอื
บงึน ้าขนาดใหญ่ ค านี้มใีชใ้นทอ้งถิน่ล้านนาเฉพาะที่จงัหวดัพะเยาแห่งเดยีวเท่านัน้ กว๊านพะเยาเป็นบงึน ้าขนาด
ใหญ่ที่รวบรวมล าห้วยต่างๆ ไว้มากถึง ๑๘ สาย เป็น
ทะเลสาบน ้าจืดใหญ่เป็นอนัดบั ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่ง
ประมงน ้าจดืทีส่ าคญัที่สุดของภาคเหนือตอนบน มพีนัธุ์ปลา
น ้าจดืกว่า ๔๘ ชนิด เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาชนิดต่างๆ เช่น 
ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจนี ปลาไน และปลานิล 
กว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นบึงน ้าขนาดใหญ่รูปพระจนัทร์
เสี้ยว เป็นบึงน ้ากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขา
สลบัซบัซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยปี พื้นที่ในบรเิวณ
กว๊านพะเยาเป็นชุมชนมวีดัวาอารามอยู่มากมาย ต่อมาเมื่อ
กรมประมงสรา้งประตูกัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพื่อกกัเกบ็น ้า จงึท าใหบ้รเิวณกว๊านพะเยาทีแ่ต่เดมิเป็นชุมชนโบราณ 
และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยู่ในกว๊านพะเยา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 8 
 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสูก่รุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาประมาณ 9-10ชัว่โมง) เวลาโดยประมาณ  
22.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะอากาศ,  

การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์  

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 
❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่
นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถงึ สุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 
1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
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เงื่อนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่ช าระเงนิค่ามดั
จ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จดัมสีทิธิยกเลิกการจองหรอืยกเลิกการ
เดนิทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตาม
โปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอน
ให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  
 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้ว 

ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 


