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บินด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึน้เครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL532 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 07.15 – 08.40 
SL545 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 19.55 – 21.20  
**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 
 



                                             

                                           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                                                                                                                                                  

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

DAY1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวงัพดุตาล  –  พระบรมธาตุเจดียศ์รีนคริน
ทรามหาสนัติคีร ี– กาดแม่สลอง                                                        (–/L/D) 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อนแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.15 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL532ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

08.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ชาวงัพดุตาล เป็นไร่ชาตัง้อยู่ในพืน้ทีด่อยแม่สลอง ซึง่มทีัง้ไร่ชาและทีพ่กัเรยีกว่าไปทีเ่ดยีวได้
ทัง้พกัผ่อนกนิบรรยากาศทีห่นาวเยน็และไดเ้กบ็ชาหรอืดกูารเกบ็ชาของบนนัน้เราสามารถสมัผสัไดถ้งึกระบวนการพถิพีถินั
ในการเกบ็ชาและการรกัษาคุณภาพของชา แลว้ยงัมคีาเฟ่ทีม่กีารตกแต่งทีส่วยงามท าคลา้ยๆกบัอยู่บนยอดภูเขาของชาว
จนีมทีัง้สงิหแ์ละเรอืนรบัรองทีเ่ป็นแบบจนี 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
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น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 4 กม. มถีนนลาดยางตดัขึ้นไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชนัคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สรา้งแลว้เสร็จเมื่ อ
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 

 
น าท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมหลายอย่างไวด้ว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึฝีมอื
ชาวเขา เสือ้ผา้ เครื่องประดบัของคนพืน้เมอืง รวมไปถงึผลติภณัฑข์องชนพืน้เมอืง และสนิคา้งานศลิปหตัถกรรมต่างๆ  ที่
สะทอ้นความเป็นชาวจนีภูเขาของคนแม่สลอง 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 
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DAY2 พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง – จดุชมวิวฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ – 
บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภผูาฮี้                   (B/L/–) 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่
เสดจ็ไปประทบัที่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ จงึได้เลอืกดอยตุง ซึ่งมทีวิทศัน์สวยงาม 
ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพืน้ที ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 กท็รงพอพระราช
หฤทยั และมพีระราชด ารจิะสรา้งบา้นทีด่อยตุงพรอ้มกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจงึก าเนิดเป็น 
โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ (รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของหมู่บ้าน
อาขา่ป่ากลว้ยในอดตีหมู่บา้นน้ีเป็นเสน้ทางผ่านทีส่ าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และ
อาวุธสงคราม ประกอบกบัที่ตัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บ้านเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความ
สะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ทีใ่หม่ ห่างจากทีเ่ดมิราว 500เมตร แต่
ตัง้อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน ส าหรบัสวนไม้ดอกไม้ประดบัเมอืงหนาวสร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพือ่ใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้หน็ไมด้อกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งนี้ 



                                             

                                           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                                                                                                                                                  

ซึ่งได้รบัการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วย
พนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มเิซยีม 
ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (CONTINUITY) สื่อถงึการท างานจะส าเรจ็ได้ ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง (รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี
ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถอืเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของเมอืงลา้นนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็ววิธรรมชาติ
ของเมอืงเชยีงรายได้อย่างเต็มตามลีักษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้
หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีติ 

 
จากนัน้ออกเดินทางไปยงัจุดชมววิดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถอืเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่ววิสวยงาม
มากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเขา้มาชมความงามในฐานปฏบิตักิารได้เพยีงแค่แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนต่อ
เจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตที่สรา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 
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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 
กาแฟผาฮี้ คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีงรายเบื้องหน้า มมุีมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูป
สวยๆ 

 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 
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DAY3 วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – วดัพระแก้ว – วดัห้วยปลากัง้ – LALITTA CAFÉ – วดัร่องเสือเต้น – ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                          (B/L/–)      

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั 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 โดยหวัใจหลักของที่นี่คือการมุ่ง เน้นท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน (ไม่รวมค่าบริการรถราง) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแกว้มรกต 
หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากรที่ประดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน ปัจจุบนัวดั
พระแก้ว เชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี
พระชนมายุครบ 90 พรรษา 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั 
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตา
ลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ LALITTA CAFÉ คาเฟ่เปิดใหม่ของเชยีงรายภายในร้านตกแต่งเหมอืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่า
ใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยต้นไม ้ดอกไม ้น ้าตก ธารน ้า หมอกจางๆเหมอืนไดห้ลุดเขา้ไปป่าในจนิตนาการ (ไม่รวมค่าบริการ
เข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เดก็ 40บาท : บตัรเข้าชมสามารถน ามาเป็นส่วนลดแลกซ้ือเครื่องด่ืมได้)  
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น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานที่โดดเด่นของวดัแห่งนี้คอื 
“วหิารร่องเสอืเตน้” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนวประยุกต์ 
ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝา
ผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL545  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

20 – 21 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 65 5,999 2,500 

07 – 09 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

15 – 17 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

17 – 19 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

27 – 29 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

03 – 05 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 
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16 – 18 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

21 – 23 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 5,999 2,500 

01 – 03 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

07 – 09 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

26 – 28 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 ตุลาคม 2565 5,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั(INFANT) ท่านละ 2,000 บาท(ไม่มีท่ีนัง่บนคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
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ข้อส าคญั 
- ยงัไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 

(บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ี
จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 
 

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

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ
ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY 
ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.   (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 

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

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 
ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
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- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ
ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

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

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 
- ช าระเตม็จ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพือ่การยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดั

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

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึตามนโยบาย
ของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
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หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

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

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

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

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีทีโ่ปรแกรมมกีาร
บนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 
3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่า น
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


