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เดินทาง : เมษายน – มิถนุายน 64 

                                     เริม่ตน้   8,999.- 

 
 

แอ่วเมืองลา้นนา ผาฮ้ี เชียงราย  
3 วนั 2 คืน 
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เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น 
 

วันที่ 1 

สุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงราย – วดัร่องเสือเตน้ – วดัหว้ยปลากั้ง 
–ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

วันที่ 2 
ไรช่าฉยุฟง - ดอยตงุ - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมบู –  

บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้– ถ้้าหลวงวนอุทยานขนุน้้ านางนอน 
  // 

วันที่ 3 
วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – พิพิธภณัฑบ์า้นด า–– สนามบินเชียงราย - 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 

  // 

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

เชียงราย 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วดัร่องเสือเต้น –  
วัดห้วยปลากั้ง–ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)โดย
มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
* กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน * 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวดัชียงราย โดยสายการบินไทยเวียด  THAI VIET JET (VZ) 

เท่ียวบินท่ี VZ130 (ใช้วเลาบินประมาณ 1ชัว่โมง 25 นาที)  *** ไกด์ทอ้งถ่ินรอรับท่ีสนามบินเชียงราย 
*** 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
จากนั้นน าท่านขึ้นเดินทางท่องเท่ียวโดยรถตูป้รับอากาศ 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ร้านอาหาร เมนูโจ๊กหรือเซตอาหารเชา้ (ม้ือท่ี1) 

09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่  วดัร่องเสือเตน้ เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลกัษณ์ความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม มีความคลา้ยกบัวดัร่องขุ่น โดยเกิดจากการสร้างสรรคข์องศิลปินชาวบา้น คือ “นายพุทธา กาบ
แกว้” หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ท่ีมีโอกาสเขา้ไปศึกษาและเป็นลูกศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั 
โฆษิตพิพฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาท่ีไดเ้รียนมา
รังสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์ จนเป็นวดัท่ีมีความสวยงาม ร่วมใชเ้วลาก่อสร้างแลว้เสร็จถึง 11 ปี ดว้ยการใชศิ้ลปะ
แบบไทยประยกุต ์ท่ีมีความชดชอ้ย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคารใชสี้น ้าเงินตดักบัสีทอง 
 
 
 
 
 
 
เดินทางไปยงั วดัห้วยปลากั้ง ตั้งอยูใ่นต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีความ
สวยงามไม่แพว้ดัอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงราย ตั้งอยูบ่นเขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขาและวิวท่ีงดงาม จุดเด่นของวดัน้ี
คือ "พบโชคธรรมเจดีย"์ เจดียสู์ง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมลา้นนนาสง่างามดว้ย 

ทนัไดท่ี้มีมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดียจ์  าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย ์ประดิษฐาน
พระพุทธรูปและพระอรหนัตต์่างๆ รวมถึงเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดิมเคยเป็นวดั
ร้างท่ีมีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
เชียงรายอีกคร้ัง และมีความเช่ือกนัวา่หากใครมาเยอืนจะรู้สึกเหมือนไดข้ึ้นสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี2) 
13.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เดิมช่ือบา้นแม่สลองนอก เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นสันติคิรี ต าบลแม่สลอง

นอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งทางมีวิวสวย ๆ ของภูเขาท่ีสลบัซบัซอ้น  
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 น าท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบ่นยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจาก
หมู่บา้นประมาณ 4 กม.  พระบรมธาตุฯ สร้างแลว้
เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จยา่ เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยกุต ์บนฐาน
ส่ีเหล่ียมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละ
ประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบ้ืองสีเทา มีซุม้จระน า
ดา้นละสามซุม้ เรือนธาตุประดบัพระพุทธรูปยนืส่ีทิศ 
องคร์ะฆงัประดบัแผน่ทอง แกะสลกัลวดลายสวยงาม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 3)  
ท่ีพกั น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MAESALONG VILLA หรือที่พกัเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

เชียงราย 

วันที่ 2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ –  
บ้านผาฮี ้– ร้านกาแฟภูผาฮี ้– ถ้า้หลวงวนอุทยานขุนน้า้นางนอน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั (ม้ือท่ี 4) 
 น าท่านสู่ ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาเก่าแก่กวา่ 500 ไร่ ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง กวา่ 1,200 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ลอ้มรอบไป

ดว้ยธรรมชาติและทิวเขาท่ีสวยงาม ตั้งอยูใ่นอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหทุ้กคน
ไดเ้ขา้มาสัมผสักบัธรรมชาติ ไร่ชา แลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีของอร่อยๆ ใหบ้ริการดว้ย บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชา
ขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกลดหลัน่กนัเป็น นอกจากน้ีท่ีไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซ้ือชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ์เป็นของฝากได ้
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 น าท่านเดินทางต่อสู่ พระธาตุดอยตุง) อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นพระธาตุประจ าผูท่ี้เกิดปีกุน 
เป็นเจดียสี์ทอง 2 องคค์ู่กนัรูปทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเลก็ ตั้งบนฐานส่ีเหล่ียม กรุกระเบ้ืองดินเผา เป็น
ท่ีเคารพนบัถือของชาวไทย ชาวลาว และชาวพม่าเป็นอยา่งมาก จากนั้นเดินทางลงมาชม จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง 
สวนดอกไมเ้มืองหนาวท่ีมีพื้นท่ี 25 ไร่ ภายในมีพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสวยงามผลดัเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอด
ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร  (ม้ือท่ี 5 ) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยชา้งมูบ ตั้งอยู่ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บา้นผาหมี ห่างจากทางแยกวดั

นอ้ยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของดอยตุง มีพระสถูปชา้งมูบ เป็นเจดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บน
กอ้นหินขนาดใหญ่ มีลกัษณะเหมือนชา้งหมอบอยู ่สภาพโดยรอบเป็นตน้โพธ์ิใหญ่ และตน้สนซ่ึงใชป้ลูกเพื่ออนุรักษ์
ดินและตน้น ้า 

 น าท่าน เดินทางสู่ บา้นผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี  ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ส าหรับการเดินทางท่ีสะดวกสุด 
คือ จากตวัเมืองเชียงรายเขา้สู่อ าเภอแม่สาย มายงัดอยผาหมี จากดอยผาหมีประมาณ 7 กิโลเมตร ก็มาถึงดอยผาฮ้ี  เป็น
หมู่บา้นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ท่ีใชชี้วิตแบบเรียบง่าย เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีสามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บา้นได้
แบบสบายๆ บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรียงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา และยงัมีร้านกาแฟวิวดีมากท่ีสุด เพราะตั้งอยู่บน
ขา้งสุดมองเห็นวิวไดเ้กือบทั้งหมู่บา้นผาฮ้ี  นัน่ก็คือ ร้านกาแฟผาฮ้ี 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติถ ้าหลวง-ขนุน ้านางนอน ยอ้นรอยทีมหมูป่า ตั้งอยู ่ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.
เชียงราย ภายในมีสถานท่ีให้ท่านไดช้มความงดงาม ศาลาอนุสรณ์สถาน อนุสาวรียจ่์าแซม สระขุนน ้ ามรกต ถ ้าพระ 
ถ ้าหลวง ศาลเจา้แม่นางนอน 
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ค ่า อิสระอาหารค่้าตามอศัยาศยั ณ เชียงรายไนท ์บาร์ซา 
ท่ีพกั น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั คงการ์เด้น วิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

 

  

Day 

3 

 

 

เชียงราย 

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – พพิธิภัณฑ์บ้านด า–– สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 6) 
 น าท่านเดินทางสู่  วดัร่องขุน ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงราย ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลิม ชยัโฆษิตพิพฒัน์ จิตรกรชาว

เชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดัเล็ก ๆ ซ่ึงอยู่ในสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรม ได้
กลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงาน ภายในอุโบสถยงัมีภาพจิตกรรมฝาผนังรวมทั้งอาคาร
แสดงภาพวาดท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัเพื่อแสดงผลงานของอาจารย ์
เฉลิมชยัใหน้กัท่องเท่ียวไดช่ื้นชม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่สิงห์ปาร์ค หรือรู้จกักันในนาม ไร่บุญรอด แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย ดว้ยพื้นท่ีกว่า 8,000 ไร่ ให้ท่านไดเ้ท่ียวชมฟาร์ม ไร่ชา ไร่สตรอเบอร์ร่ี หรือถ่ายรูปกบัรูปป้ันสิงห์ทอง 
ตามอธัยาศยั 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 7) 
 น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์บ้านด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ ผูม้ากฝีมือทางดา้นจิตรกรรม และ

ปฏิมากรรม ที่นี่มีพืน้ที่กว่า 100 ไร่ และมีภาพเขียนรวมถึงปฏิมากรรมล า้ค่าหลายชิน้  ปัจจบุนั ถึงแมอ้.ถวลัยจ์ะถึง
แก่อนิจกรรมไปแลว้ แต่บา้นด า ก็ยงัเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมความงดงาม ศิลปะที่นี่แตกต่างไม่เหมือนใคร  
ลกัษณะของบา้นด าจะเป็นกลุม่บา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทกุหลงัทาดว้ยสีด า ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า “บา้นด า” ซึ่งเป็น
สีที่ อ. ถวลัยโ์ปรดปราน  ในบา้นแต่ละหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้
ยงัประดบัดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมีกระดกูสตัว ์เช่น กระดกูชา้ง  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง   
19.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ135 (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที) 

21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

3-5 เม.ย. , 21-23 พ.ค., 18-20 มิ.ย. 64 8,999   บาท  

30 เม.ย. – 02 พ.ค. , 1-3 ,2-4 , 8-10 พ.ค. , 3-5 มิ.ย. 9,999   บาท 

พกัเด่ียว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3.  กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 
  5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน   
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      ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถ  
      เรียกร้อค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  7. มคัคุเทศกพ์นกังานและตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 

  2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 
      ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
     การยกเลกิการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมาและเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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อตัราบริการนีร้วม 

    1.ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่บน   
       เคร่ืองเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2. ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจ 

       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่ เตม็ หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียง
เสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ขึน้อยู่กับแบบท่ีพักของ โรงแรมนั้นๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

   4.น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

   6.เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

    1.ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
 


