บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ130
VZ135

BKK(สุวรรณภูมิ) - CEI(เชียงราย)
CEI(เชียงราย) - BKK(สุวรรณภูมิ)

06.30 – 07.55
19.55 – 21.20

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิน**
DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดร่องเสือเต้ น – วัดห้ วยปลากัง้ –
ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนคริ นทร์สถิ ตมหาสันติ คีรี
(B/L/D)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET
(VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET
(VZ) เทีย่ วบินที่ VZ130 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
07.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
08.40 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสื อเต้ น เป็ นหนึ่งในวัดที่มคี วามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัด
แห่งนี้คอื “วิหารร่องเสือเต้น” ซึง่ มีความโดดเด่นของวิหาร ทีม่ ศี ลิ ปะของตัววิหารทีส่ วยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ น
ศิลปะแนวประยุกต์ ที่มศี ลิ ปะทีม่ คี วามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ํ าเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสี
ขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม อ่อนช้อย

นําท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากัง้ เป็ นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายทีส่ วยงามตัง้ อยู่บนเขา และมีเนินเขา
รายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึ่งเป็ นเจดียท์ ส่ี ูงถึง 9
ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหันต์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขน้ึ สวรรค์

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ตัง้ อยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกอง
พล 93 ที่ตงั ้ หลักแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปจั จุบนั ชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่อื ว่า หมู่บ้านสันติครี ี
ตัง้ อยู่ทค่ี วามสูงจากระดับนํ้าทะเล เฉลีย่ 1,200 ม. มีทศั นียภาพทีส่ วยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้
หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง นําท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนคริ นทร์สถิ ตมหาสันติ คีรี ตัง้ อยู่บนยอดดอย
สูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้ นประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึน้ ไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคด
เคีย้ วมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดีย์
แบบล้านนาประยุก ต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม. ประดับ
กระเบื้อ งสีเ ทา มีซุ้มจระนํ าด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง
แกะสลักลวดลาย ใกล้ก ับองค์เจดีย์เป็ นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ท่ตี งั ้ ของพระบรมธาตุฯ เป็ นจุดสูงสุดของ
เทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยงั เด่นเป็ น
สง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อกี อย่าง ของดอยแม่สลอง

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั MAESALONG VILLA หรือที่พกั เทียบเท่ า

DAY2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิ บตั ิ การดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟ
ภูผาฮี้ – ถา้ หลวงวนอุทยานขุนน้านางนอน
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุ ยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาสูง เป็ นไร่ชาที่ปลูกลดหลันเป็
่ น
ขัน้ บันไดบนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้ว ที่น่ียงั มีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุ ยฟงยังสามารถชิมชาและเลือ กซื้อชา
คุ ณ ภาพดีห ลากสายพัน ธุ์ เป็ น ของฝากได้ ด้ว ยบรรยากาศที่ส วยงาม ไร่ช าฉุ ย ฟง เคยเป็ น ที่ถ่ า ยทํา ละคร
เรือ่ ง “รักออกอากาศ”

นําท่านเดินทางสู่ ดอยตุง เพื่อชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพืน้ ที่ 25 ไร่ อยู่ใน
แอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตําหนักดอยตุง ตัง้ อยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครัว ใน
อดีตหมู่บา้ นนี้เป็ นเส้นทางผ่านทีส่ ําคัญและเป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวาน ทีล่ ําเลียงฝิ่น นํ้ายาทําเฮโรอีน และอาวุธ
สงคราม ประกอบกับที่ตงั ้ มีลกั ษณะเป็ นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่ อง
ความสะอาด ขยะ และนํ้ าเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บา้ นย้ายไปอยู่ท่ใี หม่ ห่างจากที่เดิม
ราว 500เมตร แต่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็ นที่พอใจของชาวบ้าน สําหรับสวนไม้ดอกไม้

ประดับ เมือ งหนาวสร้า งเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดํา ริข องสมเด็จ ย่ า เพื่อ ให้ค นไทยที่ไ ม่ม ีโ อกาสไป
ต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบั การดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทัง้ ปี โดยดอกไม้จะ
เปลีย่ นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียน
ออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อ
ว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการทํางานจะสําเร็จได้ ต้องทําอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับ
กลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาํ พวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ทีอ่ อกดอกสวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนัน้ นํ าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิ บตั ิ การดอยช้ างมูบ ถือเป็ นแลนด์มาร์คอีก
จุดทีว่ วิ สวยงามมากๆ และยังอนุ ญาตให้นักท่องเทีย่ วเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบตั กิ ารได้เพียงแค่แสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนเข้าชม ทางเข้าทําเป็นแนวเหมือนเขาวงกตทีส่ ร้างด้วยรัว้ ไม้ไผ่

นําท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ท่ตี ําบล โป่งงาม อําเภอแม่สาย เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆท่ามกลางหุบ
เขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ทน่ี ่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดํา ในอดีต

พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้มถี างป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่ น ข้าวโพด จนกระทังในปี
่
2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้า
มาในหมู่บา้ น ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทําไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรูท้ จ่ี ะอาศัยร่วมกับป่า ห้ามไม่ให้
ตัดไม้ทาํ ลายปา่ และสนับสนุ นให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึน้ จนกลายเป็ นจุดเปลีย่ นสําคัญของชาวอาข่าผาฮี้
ทีห่ นั มาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทัง้ หมูบ่ า้ น โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุอ์ าราบิก้าซึง่ ให้ผลดีในพืน้ ทีส่ ูงจนโด่ง
ดังไปทัวโลก
่
โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่ น ” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา
เดินเทีย่ วชมหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลันกั
่ นไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและ
ป่าไม้ทเ่ี ขียวขจี วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิ ช้า (มีเป็ น
บางวัน) และให้ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยีย่ ม ความพิเศษของ ร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่
สวยงามมองเห็นทิวเขาทีเ่ รียงรายเบือ้ งหน้า มีมมุ นัง่ เล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ

นําท่านเดินทางไปยัง วนอุทยานถา้ หลวง-ขุนน้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตําบล
โป่งผา อําเภอแม่สาย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตัง้ เป็ นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2529 ในอดีตถํ้าหลวง-ขุนนํ้ านางนอน ไม่ใช่สถานทีท่ ่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงราย น้อยคนนักทีจ่ ะรูจ้ กั
ตัง้ แต่ มเี หตุการณ์เยาวชนทีมหมูป่าติดถํ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มีข่าวออกไปทัวโลก
่
ที่น่ีจงึ กลายเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีค่ นนิยมมาเมือ่ มาเชียงราย มาตามรอยทีมหมูปา่

คํ่า

อิ สระอาหารคา่ ตามอัศยาศัย ณ เชียงรายไนท์ บาร์ซา
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั คงการ์เด้น วิ ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

DAY3 วัดร่องขุ่น – สิ งห์ปาร์ค – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – นัง่ รถรางชมเมืองเชียงรายทัง้ หมด 9
จุด – สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขน้ึ ชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้าง
และออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัด
แห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึง่ ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ี
มนุษย์สมั ผัสได้ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถทีถ่ ูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยงั
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทีง่ ดงามเป็นฝีมอื ภาพเขียนของอาจารย์เอง

นํ าท่านชม สิ งห์ปาร์ค (ไร่บุญ รอด) เป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรที่เ ต็มไปด้วยจุดท่อ งเที่ยวน่ าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็ นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจิก ายน-เดือนกุ มภาพันธ์ของทุก ปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัว ใจหลักของที่น่ีค ือการ
มุง่ เน้นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยูร่ ว่ มกับชุมชน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นําท่านสัมผัส " การนัง่ รถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ตานาน นครเจียงฮาย " เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของ จ.เชียงราย สําหรับใครทีพ่ ง่ึ เคยเดินทางมาเทีย่ วเชียงรายเป็นครัง้ แรก เมือ่ มาถึงเชียงรายแล้ว สถานที่ ๆ
เราจะต้องมานัน่ ก็คอื "อนุสาวรียพ์ ่อขุนเม็งรายมหาราช" ( หรือพญามังรายมหราช ) ซึง่ เป็นกษัตริยป์ ฐมล้านนา
ผูส้ ร้างเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ.1805 โดยด้านหลังจะมีอาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพืน้ เมือง ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
"นังรถรางแอ่
่
วเมือง เล่าขาน ๙ ตํานานนครเจียงฮาย"

สาเหตุทแ่ี นะนําว่าให้มานังก็
่ เพราะว่ารถรางจะสามารถพาเราไปยังสถานทีท่ ่องเทีย่ วหลัก ๆ ในเมืองเชียงรายได้
แบบว่า ถ้าไม่ไปเยือนทีต่ ่าง ๆ ในเส้นทางรถรางแล้วเท่ากับว่าเราไม่มาถึงเชียงราย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

19.55 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)เที่ ยวบิ นที่
VZ135 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
06 - 08 มกราคม 2564
10 – 12 มกราคม 2564
13 – 15 มกราคม 2564
16 – 18 มกราคม 2564
20 – 22 มกราคม 2564
22 – 24 มกราคม 2564
24 – 26 มกราคม 2564
26 – 28 มกราคม 2564
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2564
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2564
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2564
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564
06 – 08 มีนาคม 2564
09 – 11 มีนาคม 2564
14 – 16 มีนาคม 2564
16 – 18 มีนาคม 2564
18 – 20 มีนาคม 2564
21 – 23 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
10,999
9,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999

พักเดี่ยว
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

26 – 28 มีนาคม 2564
04 – 06 เมษายน 2564
08 – 10 เมษายน 2564
18 – 20 เมษายน 2564
21 – 23 เมษายน 2564
24 – 26 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
27 – 29 เมษายน 2564

9,999
10,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
8,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สาํ หรับการทําประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นําเทีย่ วตามรายการ)
- บริการนํ้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ํ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้ องทําจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทําการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปญั หาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน

- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดิน ทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ น
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

