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

VZ130 BKK(สวุรรณภมิู) - CEI(เชียงราย) 06.30 – 07.55 
VZ133 CEI(เชียงราย) - BKK(สวุรรณภมิู) 15.25 – 16.50 

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

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – วดัร่องเสือเต้น –  วดัพระแก้ว  – วดัห้วย
ปลากัง้ – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี       (B/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

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

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

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

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานที่โดดเด่นของวดัแห่งนี้คอื 
“วหิารร่องเสอืเตน้” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนวประยุกต์ 
ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝา
ผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  
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น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแกว้มรกต 
หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแกว้)กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ตาม
ประวตัเิล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ้่าเจดยีร์า้งองคห์นึ่งและได้
พบพระพุทธรปูลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี ์ต่อมารกักะเทาะออก จงึไดพ้บว่าเป็นพระพุทธรูป สเีขยีวทีส่รา้งดว้ยหยกซึ่งก็
คอืพระแก้วมรกต ปัจจุบนัวดัพระแก้ว เชยีงรายเป็นทีป่ระดษิฐานพระหยก ซึ่งสรา้งขึน้ใหม่ ในวาระที ่สมเดจ็พระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี มพีระชนมายุครบ 90 พรรษา 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั 

สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตา
ลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
ออกเดนิทางสู่ ดอยแม่สลอง ตัง้อยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนชาวจนีฮ่อ แห่งกองพล 93 
ทีต่ ัง้หลกัแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบนัชุมชนชาวจนีบนดอยแม่สลอง มชีื่อว่า หมู่บา้นสนัตคิรี ีตัง้อยู่ทีค่วามสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล เฉลีย่ 1,200 ม. มทีศันียภาพทีส่วยงามและอากาศ เยน็สบายตลอดปี รายไดห้ลกัมาจากการปลูกชาอู่หลง 
น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้าน
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ประมาณ 4 กม. มถีนนลาดยางตดัขึ้นไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชนัคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สรา้งแลว้เสร็จเมื่อ
ราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชัน้ สูง
ประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบื้องสเีทา มซีุ้มจระน าด้านละสามซุ้ม เรอืนธาตุประดบั
พระพุทธรูปยนืสีท่ศิ องคร์ะฆงัประดบัแผ่นทอง แกะสลกัลวดลาย ใกลก้บัองคเ์จดยีเ์ป็นวหิารแบบลา้นนาประยุกตท์ีต่ ัง้ของ
พระบรมธาตุฯ เป็นจุดสงูสุดของเทอืกเขาดอยแม่สลอง จงึชมทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดยีวกนัองค์
พระธาตุยงัเด่นเป็นสงา่ มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์อกีอย่าง ของดอยแม่สลอง 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  MAESALONG VILLA  หรือท่ีพกัเทียบเท่า 
 

DAY2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮ้ี – ร้านกาแฟภผูาฮ้ี – 
ถ า้หลวงวนอทุยานขนุน ้านางนอน        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ทีต่ ัง้อยู่บนภูเขาสงู เป็นไร่ชาทีป่ลูกลดหลัน่เป็นขัน้บนัไดบน
ภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยงัมรีา้นอาหาร 
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และเครื่องดื่ม เบเกอรี ่ไวบ้รกิาร และทีไ่ร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝาก
ได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกัออกอากาศ”  
น าท่านเดนิทางสู ่ดอยตุง เพือ่ชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบ
ด้านทศิเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บ้านนี้เป็น
เสน้ทางผ่านทีส่ าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกบัที่ตัง้มี
ลกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บ้านเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได้ ทาง
โครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กว้า งขวาง 
และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน ส าหรบัสวนไม้ดอกไม้ประดบัเมอืงหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด าริ
ของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลให้
สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบั
สวยงาม ผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระติมากรรมเด็กยนืต่อตวัของ มเิซียม ยบิอินซอย โดย 
สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลง
ไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จุดชมววิดอยชา้งมบู ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถอืเป็นแลนด์มารค์อกีจุดทีว่วิสวยงาม
มากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเขา้มาชมความงามในฐานปฏบิตักิารได้เพยีงแค่แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนต่อ
เจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 
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น าท่านเดนิทางสู ่บ้านผาฮี้ หรอื ดอยผาฮี้ อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา ตดิเขต
ชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาขา่ มเูซอรแ์ดง มเูซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณนี้มถีางป่า
จนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาในหมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบา้น
เลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนใหช้าวบ้านเรยีนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้ท าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้น
ปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ ทีห่นัมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บ้าน โดย
ส่งเสรมิให้ปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งให้ผลดใีนพื้นที่สูงจนโด่งดงัไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” 
ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีง
ลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละ
ดอยตุง ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มเีป็นบางวนั) และให้ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม ความพเิศษของ  ร้าน
กาแฟภผูาฮี้ คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหน้า มมุีมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูป
สวยๆ 

น าท่านเดินทางไปยงั วนอุทยานถ า้หลวง-ขุนน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ต าบลโป่งผา 
อ าเภอแม่สาย มเีนื้อทีป่ระมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ในอดตี
ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักทีจ่ะรูจ้กั ตัง้แต่มเีหตุการณ์เยาวชนทมี
หมูป่าตดิถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขี่าวออกไปทัว่โลก ทีน่ี่จงึกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีค่นนิยมมาเมื่อมาเชยีงราย มา
ตามรอยทมีหมปู่า 
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ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั คงการเ์ด้น วิว รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 
 

DAY3  วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)       (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ทีข่ึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้งและออกแบบ
อย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คอื 
เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั 
คอื พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่
งดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถอืเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดอืนพฤศจกิายน -เดือน
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กุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟาร์มสตัว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหวัใจหลักของที่นี่ คือการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร  

15.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ)เท่ียวบินท่ี VZ133  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

16.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

******************************************************************************************************************************** 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

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 8,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 
27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
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**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

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

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
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- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 
รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
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บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่ าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
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- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
  
 
 
  
  
 


