บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ130
VZ135

BKK(สุวรรณภูมิ) – CEI(เชียงราย)
CEI(เชียงราย) – BKK(สุวรรณภูมิ)

06.30 – 07.55
19.55 – 21.20

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดพระแก้ว – วัดมิ่ งเมือง – วัดห้ วย
ทรายขาว – สิ งห์ปาร์ค(นัง่ รถราง) – วัดห้วยปลากัง้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
(B/L/–)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI
VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อ
รับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET
(VZ) เทีย่ วบินที่ VZ135 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
07.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
08.10 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ทส่ี นามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------เช้า
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตัง้ อยู่ทถ่ี นนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองทีไ่ ด้คน้ พบ พระแก้ว
มรกต หรือพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ทีป่ ระดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรตั นศาสดาราม(วัดพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ปั จจุบนั ตามประวัตเิ ล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั ง่ แกนเป็ นเจ้าเมืองครองเชียงใหม่นัน้ ฟ้ าได้ผ่า
เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุ ทธรูปลงรักปิ ดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็ น
พระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยกซึ่งก็คอื พระแก้วมรกต ปั จจุบนั วัดพระแก้ว เชียงรายเป็ นที่ประดิษฐานพระ
หยก ซึง่ สร้างขึน้ ใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

นาท่านออกเดินทางไปสู่ วัดมิ่ งเมือง ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็ นวัดไทใหญ่ มี
อายุเท่ากับเมืองเชียงราย เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทใหญ่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัด ประกอบกับมีศลิ ปะศาสน
สถานและศาสนวัตถุแบบพม่า จึงถูกเรียกขานว่าเป็ น วัดเงีย้ ว หรือชาวเชียงรายเรียกว่า วัดจ๊างมูบ (ช้างหมอบ)
นอกจากนี้ยงั มีเจดียเ์ ป็ นปูชนียสถานเก่าแก่ทม่ี คี ู่มากับวัดเป็ นศิลปะแบบล้านนา เดิมก่อนการบูรณะเป็ นรูปทรง
พม่าทัง้ หมด แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะใหม่ โดยสร้างเจดียบ์ ริวารตัง้ ไว้สม่ี ุม ประดับด้วยฉัตรศิลปะแบบพม่า
ชาวบ้านเรียกเจดียน์ ้วี ่า “พระธาตุมงิ่ เมือง”

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดห้วยทรายขาว หรือทีเ่ รียกว่า วัดทรายขาว ก่อสร้างขึน้ ราวปี พ.ศ. 2400
โดยการสนับสนุนกาลังทรัพย์ของตระกูลอริยะมัง่ เป็ นวัดทีโ่ ดดเด่นด้วย สถาปั ตยกรรมทีง่ ดงามและมีความแปลก
ตา ภายในวัดจะได้เห็นศิลปะปูนปั น้ รูปเทพเทวดาต่างๆ ในศาสนาพุทธ อีกทัง้ วิหารวัด ทีอ่ ยู่บริเวณด้านหน้าของ
ประตูลว้ นถูกออกแบบด้วยความประณีตในการแกะสลักของวัด มีลวดลายทีซ่ บั ซ้อน ทาให้มคี วามน่าสนใจเป็ น
อย่างมาก

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สิ งห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีเ่ ต็มไปด้วยจุดท่องเทีย่ วน่าสนใจ
และกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นไร่ชาอูหลงทีถ่ อื เป็ นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของทีน่ ่คี อื การมุ่ง เน้น
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าบริ การรถรางแล้ว)

นาท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากัง้ เป็ นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายทีส่ วยงามตัง้ อยู่บนเขา และมีเนินเขา
รายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึ่งเป็ นเจดีย์ทส่ี ูงถึง 9
ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหันต์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขน้ึ สวรรค์

จากนัน้ เดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็ นสถานทีท่ ร่ี วบรวมหลายอย่างไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของทีร่ ะลึก
ฝี มือ ชาวเขา เสื้อ ผ้า เครื่อ งประดับ ของคนพื้น เมือ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ข องชนพื้น เมือ ง และสิน ค้า งาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อสิ ระทุกท่านในการเลือกซือ้

ค่า

อิ สระรับประทานอาหารเย็น ณ เชียงรายไนซ์บาซ่าร์
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY2 ร้านจูโม้ง – วัดร่องเสือเต้น – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนคริ นทรามหาสันติ คีรี
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง ร้านจูโม้ง เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ของ อ.เวียงชัย ที่
ผสมผสานความสวยงามของท้องถิน่ เหนือด้วยบรรยากาศทีม่ หี น้าผาและๆภูเขาทีเ่ กิดจากธรรมชาติ และเป็ นจุด
ทีม่ เี อกลักษณ์ทงั ้ ภูมทิ ศั น์และประเพณีทอ้ งถิน่ มีจุดชมวิวท้องทุ่งและจุดถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์บนพืน้ ทีก่ ว่า 10
ไร่ใ ห้ไ ด้ถ่ ายภาพกันอย่างจุใ จ นอกจากจุดถ่ ายภาพแล้ว ก็ยงั มี ชา กาแฟ ขนมไทยพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน
หลากหลายชนิด จัดเอาไว้ แล้ว ก็ยงั มีกิจกรรมให้เดินเก็บผักผลไม้ปลอดสารพิษโดยสามารถทานที่ร้านหรือ
กลับไปทาทีบ่ า้ นได้ดว้ ย

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึ่งในวัดที่มคี วามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัด
แห่งนี้คอื “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ทีม่ ศี ลิ ปะของตัววิหารทีส่ วยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ น
ศิลปะแนวประยุกต์ ทีม่ ศี ลิ ปะที่มคี วามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสี
ขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม อ่อนช้อย

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
นาท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวังพุดตาล เป็ นไร่ชาตัง้ อยู่ในพืน้ ทีด่ อยแม่สลอง ซึง่ มีทงั ้ ไร่ชาและทีพ่ กั เรียกว่าไป
ทีเ่ ดียวได้ทงั ้ พักผ่อนกินบรรยากาศทีห่ นาวเย็นและได้เก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนัน้ เราสามารถสัมผัสได้ถงึ
กระบวนการพิถีพถิ นั ในการเก็บชาและการรักษาคุ ณภาพของชา แล้วยังมีคาเฟ่ ที่มกี ารตกแต่ง ที่สวยงามทา
คล้ายๆกับอยู่บนยอดภูเขาของชาวจีนมีทงั ้ สิงห์และเรือนรับรองทีเ่ ป็ นแบบจีน

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปชม พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนคริ นทร์สถิ ตมหาสันติ คีรี ตัง้ อยู่บนยอดดอยสูงสุด
ของแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้ นประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึน้ ไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคี้ยว
มาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดียแ์ บบ
ล้านนาประยุกต์ บนฐานสีเ่ หลีย่ มลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสี
เทา มีซุ้มจระนาด้า นละสามซุ้ม เรือ นธาตุ ประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่ นทอง แกะสลัก
ลวดลาย ใกล้กบั องค์เจดียเ์ ป็ นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ทต่ี งั ้ ของพระบรมธาตุฯ เป็ นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอย

แม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่
ไกล เป็ นสัญลักษณ์อกี อย่าง ของดอยแม่สลอง

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารจีนยูนนาน
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY3 พระตาหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง พระตาหนักดอยตุง โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้ มีพระราชกระแสว่า หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ จึง
ได้เลือกดอยตุง ซึง่ มีทวิ ทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตร
พืน้ ที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดาริจะสร้างบ้านทีด่ อยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระ
ราชกระแสรับสังว่
่ าจะ ปลูกป่ าบนดอยสูงจึงกาเนิดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึน้

นาท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพืน้ ที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่ าบด้าน
ทิศเหนือของพระตาหนักดอยตุง ตัง้ อยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้
เป็ นเส้นทางผ่ านที่ส าคัญ และเป็ นที่พ กั ของกองคาราวาน ที่ล าเลียงฝิ่ น น้ ายาทาเฮโรอีน และอาวุ ธสงคราม
ประกอบกับทีต่ งั ้ มีลกั ษณะเป็ นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด
ขยะ และน้ าเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ทใ่ี หม่ ห่างจากทีเ่ ดิมราว 500เมตร
แต่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็ นที่พอใจของชาวบ้าน สาหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดาริของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยทีไ่ ม่มโี อกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอก
เมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบั การดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทัง้ ปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ล ะ
ฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลาง
สวนมีประติมากรรมเด็ก ยืนต่อตัว ของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อ เนื่อ ง
(continuity) สื่อ ถึงการทางานจะส าเร็จได้ ต้อ งทาอย่างต่อเนื่อ ง นอกจากแปลงไม้ประดั บกลางแจ้งแล้ว ยังมี
โรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ทีอ่ อกดอกสวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็ นพระธาตุ
ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของ จ.เชียงราย ถือเป็ นเจดียแ์ ห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็น
วิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลกั ษณะเป็ นเจดีย์สที องอร่าม 2 องค์คู่กนั และถือเป็ น พระธาตุ
ประจาปี กุน ถือว่าครัง้ หนึ่งในชีวติ ผูท้ เ่ี กิดปี กุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็ นสิรมิ งคงและความรุ่งเรือง
ในชีวติ

นาท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาสูง เป็ นไร่ชาที่ปลูกลดหลันเป็
่ น
ขัน้ บันไดบนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์มาร์ค ทีท่ ุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้วที่น่ียงั มีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุ ยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อ ชา
คุณภาพดีหลากสายพันธุ์ เป็ นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงาม

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) เที่ ยวบิ นที่ VZ135 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่
ได้ก่อนเดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

12 – 14 เมษายน 2564
13 – 15 เมษายน 2564

10,999
10,999

2,000
2,000

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

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 15.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี ัง่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ้ง ทัง้ นี้ ก่อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ว นนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
อกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

