
 

บินด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL532 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 07.15 – 08.40 
SL545 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 19.55 – 21.20 

**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง  10 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  

 

 



 
 
 
 
 
 
ผู้ทีเ่ดินทาง จะต้องได้รับวคัซีนดังต่อไปนี ้: SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม 
/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2เข็ม/ASTRAZENECA 2เข็ม/ (ไม่น้อยกว่า14วนั)**ผู้
เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษัทพร้อมหลกัฐานการจอง**  
 
DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง –ไร่ชาวงัพุดตาล  –พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติ

คีรี – กาดแม่สลอง      ( –/L/D) 
05.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอนิ สายการบินจะปิดให้ท าการ
เช็คอนิก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

07.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงรายโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ีSL532ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที  

   **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
   **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

   **หากอพัทีน่ั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.** 

08.40   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย  
     --------------------  หลงัจากทุกท่านรับสัมภาระ และท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดินทางไปยงั ไร่ชาวงัพุดตาล เป็นไร่ชาตั้งอยูใ่นพื้นท่ีดอยแม่สลอง ซ่ึงมีทั้งไร่ชาและท่ีพกัเรียกวา่ไป
ท่ีเดียวไดท้ั้งพกัผอ่นกินบรรยากาศท่ีหนาวเยน็และไดเ้ก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนั้นเราสามารถสัมผสัไดถึ้ง
กระบวนการพิถีพิถนัในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แลว้ยงัมีคาเฟ่ท่ีมีการตกแต่งท่ีสวยงามท าคลา้ยๆ
กบัอยูบ่นยอดภูเขาของชาวจีนมีทั้งสิงห์และเรือนรับรองท่ีเป็นแบบจีน 

 
 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้  
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง**  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบ่นยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจาก
หมู่บา้นประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตดัข้ึนไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชนัคดเค้ียวมาก พระบรมธาตุฯ 
สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จยา่ เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยกุต ์บน
ฐานส่ีเหล่ียมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบ้ืองสีเทา มีซุม้จระน าดา้น
ละสามซุม้ เรือนธาตุประดบัพระพุทธรูปยนืส่ีทิศ องคร์ะฆงัประดบัแผน่ทอง แกะสลกัลวดลาย ใกลก้บัองคเ์จดีย์
เป็นวหิารแบบลา้นนาประยกุตท่ี์ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทศัน์ได้
กวา้งไกล โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดียวกนัองคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลกัษณ์อีก
อยา่ง ของดอยแม่สลอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
น าท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมหลายอยา่งไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นของท่ี
ระลึกฝีมือชาวเขา เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภณัฑข์องชนพื้นเมือง และสินคา้งาน
ศิลปหตัถกรรมต่างๆ ท่ีสะทอ้นความเป็นชาวจีนภูเขาของคนแม่สลอง 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั KONG GARDEN VIEW RESORTหรือเทยีบเท่า 

 



DAY2 พระต าหนักดอยตุง –สวนแม่ฟ้าหลวง –วดัพระธาตุดอยตุง –จุดชมววิฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ –บ้านผาฮี ้-
ร้านกาแฟภูผาฮี้   (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณห้ีองอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านออกเดินทางไปยงั พระต าหนักดอยตุงโดยเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2530 เม่ือสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมาย ุ88 พรรษา โดยก่อนหนา้นั้นมีพระราชกระแสวา่ หลงัพระชนมาย ุ

90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทบัท่ี ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ส านกังานราชเลขานุการในพระองค ์จึงไดเ้ลือกดอย

ตุง ซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงาม ขณะเดียว กนัสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เม่ือทรงทอดพระเนตรพื้นท่ี เม่ือ

ตน้ปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทยั และมีพระราชด าริจะสร้างบา้นท่ีดอยตุงพร้อมกนัน้ี ยงัมีพระราช

กระแสรับสั่งวา่จะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงข้ึน(รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพื้นท่ี 25 ไร่ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเดิมของ

หมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ยในอดีตหมู่บา้นน้ีเป็นเส้นทางผา่นท่ีส าคญัและเป็นท่ีพกัของกองคาราวาน ท่ีล าเลียงฝ่ิน 

น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวธุสงคราม ประกอบกบัท่ีตั้งมีลกัษณะเป็นหุบลึกลงไป บา้นเรือนอยูอ่ยา่งอดัแอ ไม่

สามารถขยายและดูแลเร่ืองความสะอาด ขยะ และน ้าเสียได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จึงขอใหห้มู่บา้นยา้ย

ไปอยูท่ี่ใหม่ ห่างจากท่ีเดิมราว 500เมตร แต่ตั้งอยูบ่นเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

เป็นท่ีพอใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด าริของ

สมเด็จยา่ เพื่อใหค้นไทยท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็นไมด้อกเมืองหนาวท่ีสวนแห่งน้ี ซ่ึงไดรั้บการดูแลให้



สวยงามตลอดทุกวนัทั้งปี โดยดอกไมจ้ะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไม้

ดอกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยนืต่อตวัของ มิ

เซียม ยบิอินซอย โดย สมเด็จยา่ พระราชทานช่ือวา่ความต่อเน่ือง ( CONTINUITY) ส่ือถึงการท างานจะส าเร็จได ้

ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง (รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุงนบัเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคเหนือและเป็นพระธาตุท่ี

มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดียแ์ห่งแรกของเมืองลา้นนา ซ่ึงมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นววิ

ธรรมชาติของเมืองเชียงรายไดอ้ยา่งเตม็ตามีลกัษณะเป็นเจดียสี์ทองอร่าม 2 องคคู์่กนัและถือเป็น พระธาตุ

ประจ าปีกุน ถือวา่คร้ังหน่ึงในชีวติผูท่ี้เกิดปีกุน ควรไดเ้ดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและความ

รุ่งเรืองในชีวติ 

 

จากนั้นออกเดินทางไปยงัจุดชมววิดอยชา้งมูบ ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  ถือเป็นแลนดม์าร์คอีกจุดท่ีววิ

สวยงามมากๆ และยงัอนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาชมความงามในฐานปฏิบติัการไดเ้พียงแค่แสดงบตัร

ประจ าตวัประชาชนต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมือนเขาวงกตท่ีสร้างดว้ยร้ัวไมไ้ผ ่



 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮีห้รือ ดอยผาฮีอ้ยูท่ี่ต  าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ติด

เขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผา่อาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีตพื้นท่ี

บริเวณน้ีมีถางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เม่ือโครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาใน

หมู่บา้น ส่งเสริมใหช้าวบา้นเลิกท าไร่เล่ือนลอย และสอนใหช้าวบา้นเรียนรู้ท่ีจะอาศยัร่วมกบัป่า หา้มไม่ใหต้ดั

ไมท้  าลายป่า และสนบัสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากข้ึน จนกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของชาวอาข่าผาฮ้ี ท่ี

หนัมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลกัทั้งหมู่บา้น โดยส่งเสริมใหป้ลูกกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ซ่ึงใหผ้ลดีในพื้นท่ีสูงจน

โด่งดงัไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกวา่ปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของววิทิวทศัน์ 

ภูเขา เดินเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเขาเผา่อาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรียงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขา

และป่าไมท่ี้เขียวขจี  ววิเบ้ืองหนา้คือ ทิวเขาท่ีสลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโลชิ้งชา้ (มี

เป็นบางวนั) และใหท้่านแวะมาจิบเคร่ืองด่ืม กาแฟรสชาติเยีย่ม ความพิเศษของ ร้านกาแฟผาฮี้ คือ ววิของร้านท่ี

สวยงามมองเห็นทิวเขาท่ีเรียงรายเบ้ืองหนา้ มีมุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  อสิระรับประทานอาหารเยน็  

น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั  KONG GARDEN VIEW RESORTหรือเทยีบเท่า 



DAY3 วดัร่องขุ่น–สิงห์ปาร์ค–วดัพระแก้ว – วดัห้วยปลากั้ง –LALITTA CAFÉ– วดัร่องเสือเต้น –ท่าอากาศยานแม่ฟ้า
หลวง–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   ( B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณห้ีองอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านออกเดินทางไปยงั วดัร่องขุ่นท่ีข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้ร้างและ

ออกแบบอยา่ง อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย  มีแรงบนัดาลใจในการสร้างวดัแห่งน้ี

อยู ่3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวดัใหเ้หมือนเมืองสวรรคท่ี์มนุษย์

สัมผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั คือ พระอุโบสถท่ีถูกตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากน้ียงัมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารยเ์อง 

น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด)เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเตม็ไปดว้ยจุดท่องเท่ียวน่าสนใจและกิจกรรม

หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นไร่ชาอูหลงท่ีถือเป็นไฮไลทข์องไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน

พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว ์เส้นทางกิจกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของท่ีน่ีคือการมุ่งเนน้

ท าการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยูร่่วมกบัชุมชน (ไม่รวมค่าบริการรถราง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารเมนู ข้าวซอย 

น าทุกท่านออกเดินทางไปยงั วดัพระแก้วตั้งอยูท่ี่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วดัน้ีเองท่ีไดค้น้พบ พระ

แกว้มรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ีประดิษฐานอยู ่ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม(วดัพระแกว้)

กรุงเทพฯ ใน ปัจจุบนัวดัพระแกว้ เชียงรายเป็นท่ีประดิษฐานพระหยก ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่ ในวาระท่ี สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

น าท่านเดินทางไปยงั วดัห้วยปลากั้งเป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายท่ีสวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขาราย

รอบวดั สามารถเห็นววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม จุดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น 

รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ

อรหนัตต่์างๆ  นอกจากน้ียงัมีความเช่ือกนัวา่หากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งน้ีจะเหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์

น าท่านออกเดินทางสู่ LALITTA CAFÉคาเฟ่เปิดใหม่ของเชียงรายภายในร้านตกแต่งเหมือนอยูท่่ามกลาง

ธรรมชาติป่าใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้น ้าตก ธารน ้า หมอกจางๆเหมือนไดห้ลุดเขา้ไปป่าใน

จินตนาการ(ไม่รวมค่าบริการเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท / เด็ก 40บาท : บัตรเข้าชมสามารถน ามาเป็นส่วนลดแลกซ้ือ

เคร่ืองด่ืมได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ วดัร่องเสือเต้น เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานท่ีโดดเด่นของวดัแห่ง

น้ีคือ “วหิารร่องเสือเตน้” ซ่ึงมีความโดดเด่นของวหิาร ท่ีมีศิลปะของตวัวหิารท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ เป็น

ศิลปะแนวประยกุต ์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสีน ้าเงินและสีฟ้าเป็นหลกั พระพุทธรูปสี

ขางองคใ์หญ่ และภาพเขียนฝาผนงัท่ีมีความงดงาม อ่อนชอ้ย  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจงัหวดัเชียงราย 
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที่ SL545ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที   

   **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
   **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

   **หากอพัทีน่ั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.** 

21.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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



อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 65 5,999 2,500 

07 – 09 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

15 – 17 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

17 – 19 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

27 – 29 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

03 – 05 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 



21 – 23 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 5,999 2,500 

01 – 03 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

07 – 09 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

26 – 28 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั( INFANT) ท่านละ 2,000 บาท(ไม่มีท่ีนัง่บนคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้**  
 
 

ข้อส าคญั 

- ยงัไมร่วมค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น การยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก

กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ้าหนักก ระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10  ก .ก. และน ้าหนัก กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 
(CARRY ON)คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น 
กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 

- ช าระเตม็จ านวนพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน  เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระ
เงนิมดัจาํในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้าํการยกเลกิ การจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มา
ใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จาํกดั  
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50 %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหต ุ 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณทีี่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **  
 
 
 
 


