
 

 

บนิดว๎ยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (VZ) : ขึน้เครือ่งที่ทาํอากาศยานสวุรรณ

ภมู ิ(BKK) 

VZ138 BKK(สวุรรณภมู)ิ – CEI(

เชยีงราย) 

09.35 – 11.00 

VZ135 CEI(เชยีงราย) – BKKสวุรรณภมู)ิ 19.55 – 21.20 

**ไมรํวมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท๎อ๎งเครือ่ง แตถํอืขึน้เครือ่งบนิไดน๎้าํหนกัไมํ

เกนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูกํบัสายการบนิ** 



 

 

 

 

 

 

 

ผูท๎ี่เดนิทาง จะตอ๎งไดร๎บัวคัซนีดงัตอํไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็ 

/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ 

/ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม(ไมนํ๎อยกวาํ 14วนั) 

**ผูเ๎ดนิทางตอ๎งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ๎มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ – ทาํอากาศยานแมฟํา้หลวง – ไรชําวงั

พดุตาล  –  พระบรมธาตเุจดยี๑ศรนีครนิทรามหาสนัตคิรีี – กาดแมสํลอง  

                                                      

(–/L/D) 

07.00 คณะพร๎อมกัน ณ ทาํอากาศยานสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคาน๑เตอร๑สายการ

บนิไทยเวยีดเจท็ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อาํนวยความ

สะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา๎กากอนามยั และมคัคเุทศก๑คอยให๎

คาํแนะนาํมาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอํนออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ๎งใชเ๎วลาในการ

เชค็อิน สายการบนิจะปดิใหท๎าํการเชค็อนิกอํนเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.35 ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานแมํฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทย

เวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ138 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟล๑ทบนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูกํบัสายการบนิ** 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนญุาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนีตาม

เกณฑท์ีร่ฐับาลหรอืสาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการไดร้บั

การวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 

**เงือ่นไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมกีารเปลีย่นแปลง  

ทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้ราบอกีครัง้เมือ่มปีระกาศการเปลีย่นแปลง** 



  **ไมรํวมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท๎อ๎งเครือ่ง ทาํนสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก๎อํนเดนิทาง 72 ชั่วโมง (มคีาํใชจ๎าํย) แตสํามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 กโิลกรมั** 

11.00 เดินทางถึง ทาํอากาศยานแมฟํา้หลวง จังหวัดเชียงราย  

    --------------------  หลังจากทุกทํานรับสัมภาระ และทําธุระสํวนตัวเรียบร๎อย

แล๎ว ----------------------- 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร 

นําทํานออกเดินทางไปยัง ไรํชาวังพุดตาล เป็นไรํชาต้ังอยูํในพื้นที่ดอยแมํสลอง 

ซ่ึงมีทั้งไรํชาและที่พักเรียกวําไปที่เดียวได๎ทั้งพักผํอนกินบรรยากาศที่หนาวเย็น

และได๎เก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนั้นเราสามารถสัมผัสได๎ถึงกระบวนการ

พิถีพิถันในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แล๎วยังมีคาเฟ่ที่มีการ

ตกแตํงที่สวยงามทําคล๎ายๆกับอยูํบนยอดภูเขาของชาวจีนมีทั้งสิงห๑และเรือน

รับรองที่เป็นแบบจีน 

 

นําทํานชม พระบรมธาตุเจดีย๑ศรีนครินทร๑สถิตมหาสันติคีรี  ต้ังอยูํบนยอดดอย

สูงสุดของแมํสลอง หํางจากหมํูบ๎านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยัง

พระบรมธาตุฯ แตํถนนสูงชันคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร๎างแล๎วเสร็จเม่ือราวปี 

พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จยํา เป็นเจดีย๑แบบล๎านนา

ประยุกต๑ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว๎างด๎านละประมาณ 15 

ม.  ประดับกระเบื้องสี เทา มีซ๎ุมจระนําด๎านละสามซ๎ุม เรือนธาตุประดับ

พระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค๑ระฆังประดับแผํนทอง แกะสลักลวดลาย ใกล๎กับองค๑

เจดีย๑เป็นวิหารแบบล๎านนาประยุกต๑ที่ต้ังของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของ

เทือกเขาดอยแมํสลอง จึงชมทิวทัศน๑ได๎กว๎างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น 

ขณะเดียวกันองค๑พระธาตุยังเดํนเป็นสงํา มองเห็นแตํไกล เป็นสัญลักษณ๑อีก

อยําง ของดอยแมํสลอง 



 
นําทํานแวะชม กาดแมํสลอง (ตลาดแมํสลอง) เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอยําง

ไว๎ด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ๎า เครื่องประดับของคน

พื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ๑ของชนพื้นเมือง และสินค๎างานศิลปหัตถกรรมตํางๆ 

ที่สะท๎อนความเป็นชาวจีนภูเขาของคนแมํสลอง 

ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ รา๎นอาหาร 

นําทุกทํานเข๎าสูํที่พัก  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเทํา 

 

DAY 2 พระตาํหนกัดอยตงุ – สวนแมฟํา้หลวง – วดัพระธาตดุอยตุง – จดุชม

ววิฐานปฏบิตักิารดอยชา๎งมบู – บา๎นผาฮี ้– รา๎นกาแฟภผูาฮี ้– เชยีงราย

ไนท๑บาซาํร๑             (B/L/–) 

เช๎า รบัประทานอาหาร ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม หรือรา๎นอาหารทอ๎งถิน่กรณี

ห๎องอาหารไมํเปดิใหบ๎รกิาร 

นําทํานออกเดินทางไปยัง พระตําหนักดอยตุง โดยเริ่มดําเนินการกํอสร๎างเม่ือ

วันที่  26 ธันวาคม 2530 เ ม่ือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มี 

พระชนมายุ 88 พรรษา โดยกํอนหน๎านั้นมีพระราชกระแสวํา หลังพระชนมายุ 

90 พรรษา จะไมํเสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ สํานักงานราช

เลขานุการในพระองค๑ จึงได๎เลือกดอยตุง ซ่ึงมีทิวทัศน๑สวยงาม ขณะเดียว กัน

สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เม่ือทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เม่ือต๎นปี 

พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดําริจะสร๎างบ๎านที่ดอยตุง

พร๎อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งวําจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกําเนิดเป็น 

โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น 



 

นําทํานเดินทางชม สวนแมํฟ้าหลวง เป็นสวนไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 

ไรํ อยูํในแอํงที่ราบด๎านทิศเหนือของพระตําหนักดอยตุง ต้ังอยูํบนพื้นที่เดิมของหมํูบ๎าน

อาขําป่ากล๎วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมํูบ๎านนี้เป็นเส๎นทางผํานที่สําคัญและเป็นที่พัก

ของกองคาราวาน ที่ลําเลียงฝ่ิน น้ํายาทําเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับที่ต้ังมี

ลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ๎านเรือนอยูํอยํางอัดแอ ไมํสามารถขยายและดูแลเรื่องความ

สะอาด ขยะ และน้ําเสียได๎ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให๎หมํูบ๎านย๎ายไปอยูํที่

ใหมํ หํางจากที่เดิมราว 500เมตร แตํต้ังอยูํบนเนินเขา กว๎างขวาง และสวยงาม เป็นที่

พอใจของชาวบ๎าน สําหรับสวนไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวสร๎างเม่ือปี พ.ศ. 2534 

ตามพระราชดําริของสมเด็จยํา เพื่อให๎คนไทยที่ไมํมีโอกาสไปตํางประเทศได๎เห็นไม๎

ดอกเมืองหนาวที่สวนแหํงนี้ ซ่ึงได๎รับการดูแลให๎สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม๎

จะเปลี่ยนแปลงไปในแตํละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแตํงด๎วยพันธุ๑ไม๎ดอกไม๎ประดับ

สวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนตํอตัว

ของ มิ เ ซียม ยิบ อินซอย โดย สมเด็จยํา  พระราชทานชื่ อวําความตํอเนื่ อง 

(CONTINUITY) สื่อถึงการทํางานจะสําเร็จได๎ ต๎องทําอยํางตํอเน่ือง นอกจากแปลงไม๎

ประดับกลางแจ๎งแล๎วยังมีโรงเรือนไม๎ในรํมด๎วย จุดเดํนคือกล๎วยไม๎จําพวกรองเท๎านารี

ชนิดตําง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม 



 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตงุ นับเป็นโบราณสถานอันเกําแกํแหํงหนึ่ง

ในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย๑

แหํงแรกของเมืองล๎านนา ซ่ึงมีความเกําแกํ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติของ

เมืองเชียงรายได๎อยํางเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย๑สีทองอรําม 2 องค๑คูํกันและถือ

เป็น พระธาตุประจําปีกุน ถือวําครั้งหนึ่งในชีวิตผ๎ูที่เกิดปีกุน ควรได๎เดินทางมา

สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและความรุํงเรืองในชีวิต 

 



จากนั้นออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช๎างมูบ ณ ฐานปฏิบัติการดอยช๎างมูบ ถือ

เป็นแลนด๑มาร๑คอีกจุดที่วิวสวยงามมากๆ และยังอนุญาตให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามา

ชมความงามในฐานปฏิบัติการได๎เพียงแคํแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตํอ

เจ๎าหน๎าที่กํอนเข๎าชม ทางเข๎าทําเป็นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร๎างด๎วยรั้วไม๎ไผํ 

 

นําทํานเดินทางสูํ บ๎านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยูํที่ตําบล โป่งงาม อําเภอแมํสาย เป็น

หมํูบ๎านเล็กๆทํามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พมํา ชาวบ๎านที่อาศัยอยูํที่นี่ 

คือ ชาวไทยภูเขาเผําอาขํา มูเซอร๑แดง มูเซอร๑ดํา ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีถางป่า

จนหัวโล๎นแล๎วปลูกฝ่ิน ข๎าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 เม่ือโครงการพัฒนาดอย

ตุง ได๎เข๎ามาในหมํูบ๎าน สํงเสริมให๎ชาวบ๎านเลิกทําไรํเลื่อนลอย และสอนให๎

ชาวบ๎านเรียนรู๎ที่จะอาศัยรํวมกับป่า ห๎ามไมํให๎ตัดไม๎ทําลายป่า และสนับสนุนให๎

ชาวบ๎านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชาวอาขําผาฮี้ 

ที่หันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทั้งหมํูบ๎าน โดยสํงเสริมให๎ปลูกกาแฟพันธุ๑อารา

บิก๎าซ่ึงให๎ผลดีในพื้นที่สูงจนโดํงดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกวํา

ปลูกฝ่ิน” ทํานสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน๑ ภูเขา เดินเที่ยวชม

หมํูบ๎านชาวเขาเผําอาขํา บ๎านแตํละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหลํเขา 

ทํามกลางภูเขาและป่าไม๎ที่เขียวขจี  วิวเบื้องหน๎าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ๎อน ของ

ดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล๎ชิงช๎า (มีเป็นบางวัน) และให๎ทํานแวะมาจิบ

เครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม ความพิเศษของ ร๎าน กาแฟผาฮี้ คือ วิวของร๎านที่



สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน๎า มีมุมนั่งเลํนเก๐ๆ ชมวิวห๎อยขา จิบ

กาแฟถํายรูปสวยๆ 

 

จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท๑บาซําร๑ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอยํางไว๎

ด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ๎า เครื่องประดับของคน

พื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ๑ของชนพื้นเมือง และสินค๎างานศิลปหัตถกรรมตํางๆ 

นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให๎อิสระทุกทํานในการเลือกซ้ือ  (หากปิด

ให๎บริการจะนําทํานไปยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย) 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารเย็น  

นําทุกทํานเข๎าสูํที่พัก  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเทํา 

 

DAY 3 วดัพระแกว๎ – วดัหว๎ยปลากัง้ – วดัรอํงเสอืเตน๎ – วดัรอํงขุนํ – สิงห๑

ปาร๑ค – AQUATALE CAFÉ                       

                                                                                                                                                      

(B/L/–) 

เช๎า รบัประทานอาหาร ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม หรือรา๎นอาหารทอ๎งถิน่กรณี

ห๎องอาหารไมํเปดิใหบ๎รกิาร 

นําทุกทํานออกเดินทางไปยัง วัดพระแก๎ว ต้ังอยูํที่ถนนไตรรัตน๑ ใจกลางเมือง

เชียงราย วัดนี้เองที่ได๎ค๎นพบ พระแก๎วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

ที่ประดิษฐานอยูํ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก๎ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 

ตามประวัติเลําวําเม่ือปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ๎าสามฝ่ังแกนเป็นเจ๎าเมืองครอง

เชียงใหมํนั้นฟ้าได๎ผําเจดีย๑ร๎างองค๑หนึ่งและได๎พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยูํ



ภายในเจดีย๑ ตํอมารักกะเทาะออก จึงได๎พบวําเป็นพระพุทธรูป สีเขยีวที่สร๎างด๎วย

หยกซ่ึงก็คือพระแก๎วมรกต ปัจจุบันวัดพระแก๎ว เชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระ

หยก ซ่ึงสร๎างขึ้นใหมํ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี

พระชนมายุครบ 90 พรรษา 

 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดห๎วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่

สวยงามต้ังอยูํบนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน๑ที่สวยงาม 

จุดเดํนของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย๑" ซ่ึงเป็นเจดีย๑ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรง

แปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล๎านนา ภายในเจดีย๑ ประดิษฐาน

พระพุทธรูปและพระอรหันต๑ตํางๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันวําหากใครได๎มา

เยือนวัดแหํงนี้จะเหมือนกับได๎ขึ้นสวรรค๑ 

 

นําทํานออกเดินทางสูํ วัดรํองเสือเต๎น  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธ

ศิลป์ สถานที่โดดเดํนของวัดแหํงนี้คือ “วิหารรํองเสือเต๎น” ซ่ึงมีความโดดเดํนของ



วิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ๑ เป็นศิลปะแนวประยุกต๑ ที่

มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช๎โทนสีน้ําเงินและสีฟ้าเป็นหลัก 

พระพุทธรูปสีขางองค๑ใหญํ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อํอนช๎อย  

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร เมนู ข๎าวซอย 

จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดรํองขุํน ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงาม

อลังการตามแบบฉบับของผ๎ูสร๎างและออกแบบอยําง อาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน๑ ศิลปินแหํงชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร๎างวัดแหํงนี้อยูํ 3 

ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ ซ่ึงปรารถนาจะสร๎างวัดให๎

เหมือนเมืองสวรรค๑ที่มนุษย๑สัมผัสได๎ ลักษณะเดํนของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูก

ตกแตํงด๎วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย๑เอง 



 

นําทํานออกเดินทางสูํ สิงห๑ปาร๑ค (ไรํบุญรอด) เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่

เต็มไปด๎วยจุดทํองเที่ยวนําสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไมํวําจะเป็นไรํชาอู

หลงที่ ถือ เป็นไฮไลท๑ของไรํบุญรอด ทุํ งดอกคอสมอส (บานชํวง เดือน

พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี) ฟาร๑มสัตว๑ เส๎นทางกิจกรรมผจญภัย โดย

หัวใจหลักของที่นี่คือการมํุงเน๎นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ และการอยูํรํวมกับชุมชน (รวมคําบริการรถรางแล๎ว) 

 

นําทํานออกเดินทางไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศรํมรื่น 

เต็มไปด๎วยสีเขียวรอบๆ บริเวณ สไตล๑การออกแบบและตกแตํงคาเฟ่ที่ให๎

ความรู๎สึกลึกลบ สงบ และรํมเย็น อยูํหํางจากทําอากาศยานแมํฟ้าหลวงเพียง 5 

นาทีเทํานั้น 



 

ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ ทําอากาศยานแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

19.55 ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท 

เที่ยวบินที่  VZ135  ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟล๑ทบนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูกํบัสายการบนิ** 

  **ไมรํวมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท๎อ๎งเครือ่ง ทาํนสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก๎อํนเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีาํใชจ๎าํย) แตสํามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 กโิลกรมั** 

21.20 เดินทางถึง ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

 

***************************************************************************** 

อัตราคําบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ๎หญ ํ พกัเดีย่ว 

10 – 12 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 2,000 

15 – 17 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 



22 – 24 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 2,000 

30 พฤศจกิายน – 02 

ธนัวาคม 64 
7,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

27 – 29 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

 

** ไมํมรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถํงึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทาํนละ 

2,000 บาท **  

(ไมํมทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ๎งการทาํกรุ๏ปสวํนตวั สามารถสอบถามเจา๎หนา๎ทีไ่ด*๎* 

ข๎อสําคัญ  

- ยังไมํรวมคําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก๑ทํานละ 300 บาท  

- ถ๎าหากมีผ๎ูเดินทางตํ่ากวํา 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วันกํอนการ

เดินทาง  



- กรณีพัก 3 ทําน/ห๎อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให๎เทํานั้น การเสริมเตียง

จะขึ้นอยูํกับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช๎เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช๎ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร๑ เป็นราคาสําหรับคนไทยเทํานั้น นักทํองเที่ยวตํางชาติจะมีคําใช๎จําย

เพิ่มเติม 500 บาท ตํอทําน  

- หากมสีถานที ่รา๎นคา๎ทีไ่มสํามารถเปดิใหบ๎รกิารไดภ๎ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต๎ามความเหมาะสม โดยไมแํจง๎ใหท๎ราบลวํงหนา๎ โดยสวํนนีท้าง

บรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชน๑ของลกูคา๎เปน็สาํคญั หากกรณทีีจ่าํเปน็จะตอ๎งมี

คาํใชจ๎าํยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง๎ใหท๎ราบลวํงหนา๎ 

- เงื่อนไขและข๎อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎โดยเป็นไปตา

มนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักทํองเที่ยวจะต๎องมีความพร๎อมที่จะทําตาม

เงื่อนไขตํางๆ เชํน การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนตํางๆ

ตามนโยบายของแตํละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราคําบริการนี้รวม  

- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว)  ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคําภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณี

ต๎องการอัพเกรด UPGRADE ใช๎วีลแชร๑ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไมํวําเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผ๎ูเดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมํเกิน 7 กก.  (หาก

ต๎องการซ้ือน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่) 

- รถต๎ูปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- คําเข๎าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมทํองเที่ยว 

- มัคคุเทศก๑นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- คําอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คําโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง กรณี

พัก 3 ทํานจะเป็นเตียงเสริม 1 ทําน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร๑ การแขํงขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให๎โรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐาน



คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน๑ของลูกคา๎เป็นสําคัญ ทาง

บริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลกูค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่ทําน

เดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม๑ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไมํรวมประกันสุขภาพ 

- คําประกันคุ๎มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม๑  คํารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด

ทํานละ 30,000 บาท คุ๎มครองทั้งคนไทยและชาวตํางชาติ อายุ 1 – 75 ปี 

ภายใน 30 วัน นับจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไมํ

รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อัตราคําบริการนี้ ไมํรวม 

- คํามินิบาร๑ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- คําอาหารสําหรับทํานที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานที่ของชาวตํางชาติที่เพิ่มเติมตามการจํายจริง 

- คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  

- คําธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล๑ทที่ใช๎

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยูํที่สายการบินเป็นผ๎ูกําหนด 

- คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล๎ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

- คําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก๑ทํานละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําทํานละ 5,000 บาท พร๎อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยัน

การจอง 1 วัน เชํน ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กํอนเวลา 



16.00 น. มิเชํนน้ันจะถือวําทํานได๎ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎

รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค๑จะต๎องเดินทางในพี

เรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให๎สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่

นั่งจํากัด  

- ยกเว๎นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคําบริการ เต็ม

จํานวน เทํานั้น  

- กรุณาชําระคําทัวร๑สํวนที่เหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทํานไมํ

ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานสละสิทธ์ิยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานได๎ ไมํวําสํวนใด

สํวนหนึ่งก็ตาม 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร๑โดยหักคําใช๎จํายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ๑ ต๎องยกเลิกกํอน 40 

วัน* 

- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของคําทัวร๑ หรือหักคําใช๎จําย

ตามจริง เชํน คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินคําทัวร๑ที่ชําระ

แล๎วทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร๑ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร๑ เชํน มีนโยบายห๎ามการ

เข๎าออกของแตํละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให๎กับลูกค๎า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไมํสามารถคืนเงินได๎ทุกกรณี 

-  

หมายเหตุ  

- กรณีที่ทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว๑ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎ง

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 



- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํ

เดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธ์ิ ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํ

วํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คํา

สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผ๎ูมีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมํ

วํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร๑ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล๑ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผ๎ูออกบัตร

โดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยําง

น๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวํางการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณี

ทํานลืมสิ่งของไว๎ที่โรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทําน

ต๎องการ  

- หลังจากทํานชําระคําทัวร๑ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

 

 

**เมือ่ทาํนชาํระเงนิคาํทวัร๑ใหก๎บัทางบรษิทัฯ แลว๎ทางบรษิทัฯ จะถอืวาํทาํนไดย๎อมรบัเงือ่นไข

ขอ๎ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว๎** 

** ขอขอบพระคณุทกุทาํน ทีม่อบความไวว๎างใจ ใหเ๎ราบรกิาร ** 



 

 

 

 

 


