บิ นด้วยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (VZ) : ขึนเครืองที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ138
VZ135

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

09.35 – 11.00
19.55 – 21.20

**ไม่รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง แต่ถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบ
ั สายการบิน**
เนื องด้วยสถานการณ์โควิ ด-GH ทางบริษท
ั ฯขออนุญาตรับลูกค้าทีได้รบั วัคซีนตามเกณฑ์ทีรัฐบาลหรือ
สาธารณสุขกําหนด/รับรอง พร้อมทังแสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิท-GH
ทีได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่ านัน
**เงือนไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลียนแปลง
ทางบริ ษท
ั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครังเมื
$ อมีประกาศการเปลียนแปลง**

ผู้ทีเดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี : 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 Gbวัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษท
ั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY G กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดียศ
์ รี
นคริ นทรามหาสันติ คีรี – กาดแม่สลอง
(–/L/D)
07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าทีของ
บริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาํ แนะนํ ามาตราการการป้ องกัน COVID-GH ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาํ
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
09.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เทียวบินที VZGfg ใช้
เวลาเดินทางประมาณ . ชัวโมง /0 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิh ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง Ci ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C กิ โลกรัม**
11.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวังพุดตาล เป็ นไร่ชาตังอยู่ในพืนทีดอยแม่สลอง ซึงมีทงไร่
ั ชาและทีพักเรียกว่าไปที
เดียวได้ทงพั
ั ก ผ่ อนกิน บรรยากาศทีหนาวเย็น และได้เ ก็บ ชาหรือ ดูก ารเก็บ ชาของบนนันเราสามารถสัม ผัส ได้ถึง
กระบวนการพิถพ
ี ถิ นั ในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แล้วยังมีคาเฟ่ทมีี การตกแต่งทีสวยงามทําคล้า ยๆ
กับอยูบ่ นยอดภูเขาของชาวจีนมีทงสิ
ั งห์และเรือนรับรองทีเป็ นแบบจีน

นํ า ท่ า นชม พระบรมธาตุเ จดี ย์ศรี นคริ นทร์สถิ ต มหาสันติ คี รี ตังอยู่บ นยอดดอยสูง สุ ด ของแม่ ส ลอง ห่า งจาก
หมู่บา้ นประมาณ กม. มีถนนลาดยางตัดขึนไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคียวมาก พระบรมธาตุฯ สร้าง
แล้วเสร็จเมือราวปี พ.ศ. /0BC เพือถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน
สีเหลียมลดชัน สูงประมาณ BE ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ .0 ม. ประดับกระเบืองสีเทา มีซุ้มจระนํ าด้านละสาม
ซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสีทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กบั องค์เจดีย์เป็ นวิหาร
แบบล้านนาประยุกต์ทีตังของพระบรมธาตุ ฯ เป็ น จุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ ได้กว้างไกล
โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็ นสัญลักษณ์อกี อย่าง ของดอยแม่
สลอง

คํา

นําท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็ นสถานทีทีรวบรวมหลายอย่างไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของทีระลึก
ฝี ม ื อ ชาวเขา เสือผ้ า เครืองประดับ ของคนพื นเมื อ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ ข องชนพืนเมื อ ง และสิน ค้ า งาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ ทีสะท้อนความเป็ นชาวจีนภูเขาของคนแม่สลอง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY i พระตําหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิ วฐานปฏิ บตั ิ การดอย
ช้างมูบ – บ้านผาฮี – ร้านกาแฟภูผาฮี – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นําท่านออกเดินทางไปยัง พระตําหนักดอยตุง โดยเริมดําเนินการก่อสร้างเมือวันที /M ธันวาคม /0BE เมือสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ NN พรรษา โดยก่อนหน้านันมีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ CE
พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สํานักงานราชเลขานุ การในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึงมี
ทิวทัศน์ สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมือทรงทอดพระเนตรพืนที เมือต้นปี พ.ศ.
/0BE ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดําริจะสร้างบ้านทีดอยตุงพร้อมกันนี ยังมีพระราชกระแสรับสังว่า จะ
ปลูกปา่ บนดอยสูงจึงกําเนิดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึน

นําท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพืนที /0 ไร่ อยู่ในแอ่งทีราบด้านทิศเหนือของ
พระตําหนักดอยตุง ตังอยู่บนพืนทีเดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย M/ ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนีเป็ นเส้นทางผ่านทีสําคัญ
และเป็ นทีพักของกองคาราวาน ทีลําเลียงฝิ น นํ ายาทําเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับทีตังมีลกั ษณะเป็ นหุบลึกลงไป
บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรืองความสะอาด ขยะ และนํ าเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ จึง
ขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ทใหม่
ี
ห่างจากทีเดิมราว 0EEเมตร แต่ตงอยู
ั ่บนเนิ นเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็ นทีพอใจของ
ชาวบ้าน สําหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมือปี พ.ศ. /0B ตามพระราชดําริของสมเด็จย่า เพือให้คนไทยทีไม่ม ี
โอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวทีสวนแห่งนี ซึงได้รบั การดูแลให้สวยงามตลอดทุกวัน ทังปี โดยดอกไม้จะ
เปลียนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลียนหมุนเวียนออกดอก
ตลอดปี กลางสวนมีประติม ากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชือว่าความต่อเนื อง
(CONTINUITY) สือถึงการทํางานจะสําเร็จได้ ต้องทําอย่างต่อเนือง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ใน
ร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาํ พวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ทีออกดอกสวยงาม

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นําท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึงในภาคเหนือและเป็ นพระธาตุทมีี
ชือเสียงมากทีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็ นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึงมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็น วิว
ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลกั ษณะเป็ นเจดีย์สที องอร่าม 2 องค์คู่กนั และถือเป็ น พระธาตุประจําปี
กุน ถือว่าครังหนึงในชีวติ ผูท้ เกิ
ี ดปี กุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพือความเป็ นสิรมิ งคงและความรุง่ เรืองในชีวติ

จากนันออกเดิน ทางไปยัง จุด ชมวิว ดอยช้า งมูบ ณ ฐานปฏิ บตั ิ การดอยช้ า งมูบ ถือ เป็ น แลนด์ม าร์ค อีก จุ ด ทีวิว
สวยงามมากๆ และยังอนุ ญาตให้นักท่องเทียวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบตั กิ ารได้เพียงแค่แสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าทีก่อนเข้าชม ทางเข้าทําเป็ นแนวเหมือนเขาวงกตทีสร้างด้วยรัวไม้ไผ่

นําท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี หรือ ดอยผาฮี อยู่ทตํี าบล โป่งงาม อําเภอแม่สาย เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านทีอาศัยอยู่ทนีี คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดํา ในอดีตพืนที
บริเวณนี มีถ างป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ น ข้าวโพด จนกระทังในปี /0B. เมือโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทําไร่เลือนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรูท
้ ีจะอาศัยร่วมกับ ป่า ห้ามไม่ให้ตดั ไม้
ทําลายป่า และสนับสนุ นให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึน จนกลายเป็ นจุดเปลียนสําคัญของชาวอาข่าผาฮี ทีหันมา
ปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทังหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึงให้ผลดีในพืนทีสูงจนโด่งดังไปทัว
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเทียวชม
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลันกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ทเขี
ี ยวขจี
วิวเบืองหน้าคือ ทิวเขาทีสลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิ ช้า (มีเป็ นบางวัน) และให้ทา่ นแวะ
มาจิบเครืองดืม กาแฟรสชาติเยียม ความพิเศษของ ร้าน กาแฟผาฮี คือ วิวของร้านทีสวยงามมองเห็นทิวเขาทีเรียง
รายเบืองหน้า มีมมุ นังเล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ

คํา

จากนันเดินทางไปยัง เชี ยงรายไนท์บาซ่ าร์ เป็ นสถานทีทีรวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของทีระลึก
ฝี ม ื อ ชาวเขา เสือผ้ า เครืองประดับ ของคนพื นเมื อ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ ข องชนพืนเมื อ ง และสิน ค้ า งาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนียังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อสิ ระทุกท่านในการเลือกซือ (หากปิ ดให้บริการจะนําท่านไป
ยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย)
อิ สระรับประทานอาหารเย็น
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY f วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากัง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิ งห์ปาร์ค – AQUATALE CAFÉ –
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นําทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตังอยู่ทถนนไตรรั
ี
ตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนีเองทีได้คน้ พบ พระแก้ว
มรกต หรือพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ทีประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม(วัดพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ั บนั ตามประวัตเิ ล่าว่าเมือปี พ.ศ. .NC` ในสมัยพระเจ้าสามฝงแกนเป็
ั
ปจจุ
นเจ้าเมืองครองเชียงใหม่นนฟ
ั ้ าได้ผ่าเจดีย์
ร้างองค์หนึงและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิ ดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่าเป็ นพระพุทธรูป สี
เขียวทีสร้างด้วยหยกซึงก็คอื พระแก้วมรกต ปจั จุบนั วัดพระแก้ว เชียงรายเป็ นทีประดิษฐานพระหยก ซึงสร้างขึนใหม่
ในวาระที สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ CE พรรษา

นําท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากัง เป็ นอีกวัดหนึงของจังหวัดเชียงรายทีสวยงามตังอยู่บนเขา และมีเนินเขาราย
รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ ทีสวยงาม จุดเด่นของวัดนี คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึงเป็ นเจดีย์ท สูี งถึง 9 ชัน
รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์
ต่างๆ นอกจากนียังมีความเชือกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนีจะเหมือนกับได้ขนสวรรค์
ึ

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึงในวัดทีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานทีโดดเด่นของวัดแห่งนี
คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึงมีความโดดเด่นของวิหาร ทีมีศลิ ปะของตัววิหารทีสวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ นศิลปะแนว
ประยุกต์ ทีมีศลิ ปะทีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีนําเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่
และภาพเขียนฝาผนังทีมีความงดงาม อ่อนช้อย

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
จากนันออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ทีขึนชือลือชาในเรืองของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนีอยู่
3 ประการ คือ เพือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึงปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ทมนุ
ี ษย์สมั ผัสได้
ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถทีถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนียังมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถทีงดงามเป็นฝี มอื ภาพเขียนของอาจารย์เอง

นําท่านออกเดินทางสู่ สิ งห์ปาร์ค (ไร่บญ
ุ รอด) เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรทีเต็มไปด้วยจุดท่องเทียวน่ าสนใจและ
กิจ กรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น ไร่ ช าอูห ลงทีถือ เป็ น ไฮไลท์ข องไร่ บุ ญ รอด ทุ่ ง ดอกคอสมอส (บานช่ว งเดือ น
พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของทีนีคือการมุ่งเน้ นทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าบริ การรถรางแล้ว)

นํ าท่านออกเดิน ทางไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็ นคาเฟ่ท มีี บ รรยากาศร่ม รืน เต็ม ไปด้วยสีเขีย วรอบๆ บริเ วณ
สไตล์การออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ทให้
ี ความรูส้ กึ ลึกลบ สงบ และร่มเย็น อยู่หา่ งจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพียง
0 นาทีเท่านัน

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
19.55 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เที ยวบิ นที VZGfp ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง /0 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิh ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง Ci ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C กิ โลกรัม**
21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดียว

10 – 12 พฤศจิ กายน iprb
13 – 15 พฤศจิ กายน iprb
15 – 17 พฤศจิ กายน iprb
22 – 24 พฤศจิ กายน iprb
27 – 29 พฤศจิ กายน iprb
fw พฤศจิ กายน – 02 ธันวาคม rb
02 – 04 ธันวาคม iprb
03 – 05 ธันวาคม iprb
07 – 09 ธันวาคม iprb

7,999
8,999
7,999
6,999
8,999
6,999
7,999
8,999
7,999

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

11 – 13 ธันวาคม iprb
14 – 16 ธันวาคม iprb
20 – 22 ธันวาคม iprb
22 – 24 ธันวาคม iprb
27 – 29 ธันวาคม iprb
08 – 10 มกราคม iprp
10 – 12 มกราคม iprp
15 – 17 มกราคม iprp
17 – 19 มกราคม iprp
19 – 21 มกราคม iprp
25 – 27 มกราคม iprp
29 – 31 มกราคม iprp
03 – 05 กุมภาพันธ์ iprp
06 – 08 กุมภาพันธ์ iprp
08 – 10 กุมภาพันธ์ iprp
11 – 13 กุมภาพันธ์ iprp
17 – 19 กุมภาพันธ์ iprp
21 – 23 กุมภาพันธ์ iprp
iC กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม rp
02 – 04 มีนาคม iprp
07 – 09 มีนาคม iprp
11 – 13 มีนาคม iprp
14 – 16 มีนาคม iprp
17 – 19 มีนาคม iprp
19 – 21 มีนาคม iprp
24 – 26 มีนาคม iprp

8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
7,999

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
2,000
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง i ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ i,www บาท **

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น)**
**หากต้องการทํากรุป
๊ ส่ วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**
ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ BEE บาท
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า N คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ bในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า C วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั f ท่ าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตียงให้ เท่ านัน การเสริมเตียงจะขึนอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่ านัน นักท่องเที ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม pww บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงือนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทังนี นักท่ องเที ยวจะต้องมีความพร้อมที จะทําตามเงือนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจโควิ ด-GH และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั fว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรื อ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ bใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋าถือขึนเครือง (CARRY ON) คนละ . ใบ ใบละไม่เกิน ` กก. (หากต้องการซือนํ าหนักกระเป๋าโหลดเพิมเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นํ าเทียวตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก /-B ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั B ท่านจะเป็ นเตียงเสริม . ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ bในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง . ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
- ค่าประกันอุบ ตั ิเหตุ การเดิน ทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 0EE,000 บาท หรือกรณีเ สียชีว ิต
วงเงินท่านละ .,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่รวมประกันสุขภาพ

-

ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ BE,EEE บาท คุม้ ครองทังคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ . – 75 ปี ภายใน fw วัน นับจากวันที ออกเดิ นทาง ตามเงือนไขของบริษท
ั ประกันภัย
ซึงไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกิน กว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั fวเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย B%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ BEE บาท
เงือนไขการจอง
- มัดจํา ท่านละ 0,EEE บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนทีชัดเจน เพือการยืนยัน การจอง . วัน เช่น ท่านจองวัน นี
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา .M.EE น. มิเช่นนันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้อง
ทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ bไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุก
พีเรียดมีทนัี งจํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ bเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ อย่ างน้ อย /E วัน ก่อนออกเดิน ทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ bยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ bไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึงก็ตาม

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ BE วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน E วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง .0-/C วัน คืนเงิน 0E%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั fวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า .0วัน ขอสงวนสิทธิ bไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด

- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้ าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษท
ั
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ b
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษ ัท ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สิน ใจหรือให้คํา สัญ ญาใดๆ ทังสินแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านันกรณีตอ้ งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ bในการหักค่าใช้จา่ ยการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั fวภายในประเทศ เช่น ตั fวเครืองบิน , ตั fวรถทัวร์ , ตั fวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
น อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า กรณีที
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อน
เครืองบิน อย่างน้ อย B ชัวโมง โดยในส่วนนี หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษ ัทขอสงวนสิท ธิ bในการไม่ร บั ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ b ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ bใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่าน
ต้องการ
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย B หรือ 0 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ แล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

