
 
 
 
 
 

  

 รหัสโปรแกรม : 21099 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบินไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ130 BKK (สุวรรณภูมิ) - CEI (เชียงราย) 06.30 – 07.55 
VZ135 CEI (เชียงราย) - BKK (สวุรรณภูมิ) 19.55 – 21.20 

**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



DAY1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง –                    
ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี             (B/L/D) 

04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)             
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย              
และมัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการ
เช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

06.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) 
เที่ยวบินที่ VZ130 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที  

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง   
72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

07.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
08.40 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8 - 9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน 

    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า 
น าท่าน ออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ “วิหาร

ร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนวประยุกต์  
ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียน
ฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย  

 
น าท่าน เดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด 

สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตา
ลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ  นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ 



 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
เดินทาง สู่ ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลัก

แหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่
หลง  

น าท่าน ชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ   
4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี 
พ.ศ. 2539 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 
30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.  ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระน าด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับ
พระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์              
ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น 
ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง 

 
ค่ า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  MAESALONG VILLA  หรือที่พักเทียบเท่า 
 
 
 
 



DAY2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – 
ถ้้าหลวงวนอุทยานขุนน้้านางนอน              (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่าน ออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบน               

ภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา  นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมี
ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซ้ือชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ 
เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นที่ถ่ายท าละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”  

 
น าท่าน เดินทางสู่ ดอยตุง เพ่ือชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพ้ืนที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบ             

ด้านทิศเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็น
เส้นทางผ่านที่ส าคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่ล าเลียงฝิ่น น้ ายาท าเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับที่ตั้ง
มีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน้ าเสียได้  
ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนิ นเขา 
กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน ส าหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534            
ตามพระราชด าริของสมเด็จย่า เพ่ือให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับ
การดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบ
อินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการท างานจะส าเร็จได้ต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จ าพวกรองเท้านารีชนิด  
ต่างๆ ที่ออกดอกสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามมากๆ 

และยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้เพียงแค่แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชม ทางเข้าท าเป็นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร้างด้วยรั้วไม้ไผ่ 

 
น าท่าน เดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ติดเขต

ชายแดนไทย - พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้มี
ถางป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่น ข้าวโพด จนกระท่ังในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้
ชาวบ้านเลิกท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกับป่า ห้ามไม่ให้ตัดไม้ท าลายป่า และสนับสนุนให้
ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของชาวอาข่าผาฮ้ี ที่หันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลัก          
ทั้งหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งให้ผลดีในพ้ืนที่สูงจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟ
ดีกว่าปลูกฝิ่น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า                     
บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่เขียวขจี  วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่
สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบางวัน) และให้ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟ
รสชาติเยี่ยม ความพิเศษของ ร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาท่ีเรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่น
เก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ 

 



น าท่าน เดินทางไปยัง วนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ต าบลโป่งผา               
อ าเภอแม่สาย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529            
ในอดีตถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงราย น้อยคนนักที่จะรู้จัก ตั้งแต่มีเหตุการณ์
เยาวชนทีมหมูป่าติดถ้ าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มีข่าวออกไปทั่วโลก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมาเมื่อมา
เชียงราย มาตามรอยทีมหมูป่า 

 
ค่ า อิสระอาหารค่้าตามอัศยาศัย ณ เชียงรายไนท์ บาร์ซา 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก คงการ์เด้น วิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – นั่งรถรางชมเมืองเชียงรายทั้งหมด             
 9 จุด – สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)               (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น ออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและออกแบบ

อย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ 
คือ เพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่น
ของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 

 

 



น าท่าน ชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน  - เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบผสมผสาน รักษา
สมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน  

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่าน สัมผัส " การนั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน ๙ ต้านาน นครเจียงฮาย "  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย  

ส าหรับใครที่พ่ึงเคยเดินทางมาเที่ยวเชียงรายเป็นครั้งแรก  เมื่อมาถึงเชียงรายแล้ว สถานที่ ๆ เราจะต้องมานั่นก็คือ 
"อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช" ( หรือพญามังรายมหราช )  ซึ่งเป็นกษัตริย์ปฐมล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย          
ในปี พ.ศ.1805 โดยด้านหลังจะมีอาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ "นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน          
๙ ต านานนครเจียงฮาย" สาเหตุที่แนะน าว่าให้มานั่งก็เพราะว่ารถรางจะสามารถพาเราไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ใน
เมืองเชียงรายได้ แบบว่า ถ้าไม่ไปเยือนที่ต่าง ๆ ในเส้นทางรถรางแล้วเท่ากับว่าเราไม่มาถึงเชียงราย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ได้เวลา อันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร  
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เที่ยวบินที่ VZ135  

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
  **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 

ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 
21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ  
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

06 - 08 มกราคม 2564 8,999 2,000 
10 – 12 มกราคม 2564 8,999 2,000 
13 – 15 มกราคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มกราคม 2564 9,999 2,000 
20 – 22 มกราคม 2564 8,999 2,000 
22 – 24 มกราคม 2564 9,999 2,000 
24 – 26 มกราคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มกราคม 2564 8,999 2,000 

01 – 03 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 9,999 2,000 
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 8,999 2,000 
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 10,999 2,000 

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
21 – 23 มีนาคม 2564 8,999 2,000 



24 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 

08 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 

18 – 20 เมษายน 2564 8,999 2,000 

21 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 

24 – 26 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 

27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)** 
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ     
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช าระเงิน ***** 
 
ข้อส้าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน

ก่อนการเดินทาง  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. 
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 



- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิก

การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัทก าหนด ทาง

บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งก็ตาม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตาม
จ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการ
ยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน 
ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียก
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ
ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 



- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ส าหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
 

 
**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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