บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
FD3199
FD3210

DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย)
CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง)

06.55 – 08.30
18.25 – 19.45

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ องด้วยสถานการณ์โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม
/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม(ไม่
น้ อยกว่า 14วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดียศ์ รี
นคริ นทรามหาสันติ คีรี – กาดแม่สลอง
(–/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3199
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------นาท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ต งั ้ อยู่บนภูเ ขาสูง เป็ นไร่ชาที่ปลู กลดหลัน่ เป็ น
ขัน้ บันไดบนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์มาร์ค ทีท่ ุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้ว
ที่น่ียงั มีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุ ยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพันธุ์ เป็ นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงาม
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวังพุดตาล เป็ นไร่ชาตัง้ อยู่ในพืน้ ทีด่ อยแม่สลอง ซึ่งมีทงั ้ ไร่ชาและทีพ่ กั เรียกว่าไปที่
เดียวได้ทงั ้ พัก ผ่อ นกินบรรยากาศที่ห นาวเย็นและได้เ ก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนัน้ เราสามารถสัมผัส ได้ถึง
กระบวนการพิถพี ถิ นั ในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แล้วยังมีคาเฟ่ ทม่ี กี ารตกแต่ง ที่สวยงามทาคล้ายๆ
กับอยู่บนยอดภูเขาของชาวจีนมีทงั ้ สิงห์และเรือนรับรองทีเ่ ป็ นแบบจีน

นาท่านชม พระบรมธาตุเจดี ย์ศรี นคริ นทร์ส ถิ ตมหาสันติ คี รี ตัง้ อยู่บนยอดดอยสูงสุ ดของแม่ส ลอง ห่างจาก
หมู่บา้ นประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึน้ ไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคีย้ วมาก พระบรมธาตุฯ สร้าง
แล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ส มเด็จย่า เป็ นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน
สีเ่ หลีย่ มลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนาด้านละสาม
ซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสีท่ ศิ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กบั องค์เจดีย์เป็ นวิหาร
แบบล้านนาประยุกต์ท่ตี งั ้ ของพระบรมธาตุฯ เป็ นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ ได้กว้างไกล
โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็ นสัญลักษณ์อกี อย่าง ของดอยแม่
สลอง
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ค่า

นาท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็ นสถานทีท่ ร่ี วบรวมหลายอย่างไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของทีร่ ะลึก
ฝี มือ ชาวเขา เสื้อ ผ้ า เครื่อ งประดับ ของคนพื้น เมือ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ ข องชนพื้น เมือ ง และสิน ค้ า งาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ ทีส่ ะท้อนความเป็ นชาวจีนภูเขาของคนแม่สลอง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY 2 พระตาหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิ วฐานปฏิ บตั ิ การดอย
ช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านออกเดินทางไปยัง พระตาหนักดอยตุง โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้ มีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90
พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึง่ มี
ทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ.
2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดาริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสังว่
่ าจะ
ปลูกป่ าบนดอยสูงจึงกาเนิดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึน้
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นาท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพืน้ ที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่ าบด้านทิศเหนือของ
พระตาหนักดอยตุง ตัง้ อยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็ นเส้นทางผ่านที่สาคัญ
และเป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวาน ทีล่ าเลียงฝิ่น น้ ายาทาเฮโรอีน และอาวุ ธสงคราม ประกอบกับทีต่ งั ้ มีลกั ษณะเป็ นหุบลึกลงไป
บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน้ าเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึง
ขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ท่ใี หม่ ห่างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็ นที่ พอใจของ
ชาวบ้าน สาหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดาริของสมเด็จย่า เพือ่ ให้คนไทยทีไ่ ม่มี
โอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบั การดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทัง้ ปี โดยดอกไม้จะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอก
ตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง
(CONTINUITY) สือ่ ถึงการทางานจะสาเร็จได้ ต้องทาอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ใน
ร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ทีอ่ อกดอกสวยงาม
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็ นพระธาตุท่มี ี
ชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็ นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิว
ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลกั ษณะเป็ นเจดียส์ ที องอร่าม 2 องค์ค่กู นั และถือเป็ น พระธาตุประจาปี
กุน ถือว่าครัง้ หนึ่งในชีวติ ผูท้ เ่ี กิดปี กุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคงและความรุ่งเรืองในชีวติ

จากนัน้ ออกเดินทางไปยังจุดชมวิว ดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิ บตั ิ การดอยช้ างมูบ ถือ เป็ นแลนด์มาร์ค อีกจุดที่ว ิว
สวยงามมากๆ และยังอนุ ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบตั กิ ารได้เพียงแค่แสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนเข้าชม ทางเข้าทาเป็ นแนวเหมือนเขาวงกตทีส่ ร้างด้วยรัว้ ไม้ไผ่
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นาท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ทต่ี าบล โป่ งงาม อาเภอแม่สาย เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท่นี ่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดา ในอดีตพื้นที่
บริเวณนี้มถี างป่ าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่ น ข้าวโพด จนกระทังในปี
่
2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทาไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ท่จี ะอาศัยร่วมกับป่ า ห้ามไม่ให้ตดั ไม้
ทาลายป่ า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึน้ จนกลายเป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ทีห่ นั มา
ปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทัง้ หมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งให้ผลดีในพื้นที่สูงจนโด่งดังไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่ น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเทีย่ วชม
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลันกั
่ นไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่ าไม้ทเ่ี ขียวขจี
วิวเบือ้ งหน้าคือ ทิวเขาทีส่ ลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิ ช้า (มีเป็ นบางวัน) และให้ท่านแวะ
มาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยีย่ ม ความพิเศษของ ร้าน กาแฟผาฮี้ คือ วิวของร้านทีส่ วยงามมองเห็นทิวเขาทีเ่ รียง
รายเบือ้ งหน้า มีมุมนัง่ เล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ
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ค่า

จากนัน้ เดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของที่ระลึก
ฝี มือ ชาวเขา เสื้อ ผ้ า เครื่อ งประดับ ของคนพื้น เมือ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ ข องชนพื้น เมือ ง และสิน ค้ า งาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อสิ ระทุกท่านในการเลือกซือ้ (หากปิ ดให้บริการจะนาท่านไป
ยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย)
อิ สระรับประทานอาหารเย็น
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY 3 วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากัง้ – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิ งห์ปาร์ค – AQUATALE CAFÉ –
ท่าอากาศนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตัง้ อยู่ทถ่ี นนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองทีไ่ ด้คน้ พบ พระแก้ว
มรกต หรือพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ทีป่ ระดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม(วัดพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ปั จจุบนั ตามประวัตเิ ล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั ง่ แกนเป็ นเจ้าเมืองครองเชียงใหม่นนั ้ ฟ้ าได้ผ่าเจดีย์
ร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิ ดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่าเป็ นพระพุทธรูป สี
เขียวทีส่ ร้างด้วยหยกซึง่ ก็คอื พระแก้วมรกต ปั จจุบนั วัดพระแก้ว เชียงรายเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระหยก ซึง่ สร้างขึน้ ใหม่
ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา
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นาท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากัง้ เป็ นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายทีส่ วยงามตัง้ อยู่บนเขา และมีเนินเขาราย
รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ ท่สี วยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็ นเจดีย์ท่สี ูงถึง 9 ชัน้
รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์
ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขน้ึ สวรรค์

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึ่งในวัดทีม่ คี วามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานทีโ่ ดดเด่นของวัดแห่งนี้
คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึง่ มีความโดดเด่นของวิหาร ทีม่ ศี ลิ ปะของตัววิหารทีส่ วยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ นศิลปะแนว
ประยุกต์ ที่มศี ลิ ปะที่มคี วามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่
และภาพเขียนฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม อ่อนช้อย
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
จากนัน้ ออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ข้นึ ชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่
3 ประการ คือ เพือ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึง่ ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ทม่ี นุษย์สมั ผัสได้
ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถทีถ่ ูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยงั มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถทีง่ ดงามเป็ นฝีมอื ภาพเขียนของอาจารย์เอง

นาท่านออกเดินทางสู่ สิ งห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีเ่ ต็มไปด้วยจุดท่องเทีย่ วน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นไร่ ช าอูหลงที่ถือ เป็ นไฮไลท์ของไร่ บุญ รอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่ว งเดือ น
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พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของทีน่ ่ีคอื การมุ่งเน้นทา
การเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าบริ การรถรางแล้ว)

นาท่านออกเดินทางไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็ นคาเฟ่ ที่มบี รรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยสีเขียวรอบๆ บริเวณ
สไตล์การออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ ทใ่ี ห้ความรูส้ กึ ลึกลบ สงบ และร่มเย็น อยู่ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพียง
5 นาทีเท่านัน้

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
18.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิ นที่ FD3210 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

โปรแกรมทัวร์ปีใหม่ เชียงราย (FD) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ TH5421135

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
19.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 – 31 ธันวาคม 2564
30 ธันวาคม 64 – 01 มกราคม 65
31 ธันวาคม 64 – 02 มกราคม 65
01 – 03 มกราคม 2565

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

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

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 9 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
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-

ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (ถ้าต้องการซือ้ เพิม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 1 วัน เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดย
อัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุก ารณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
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- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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