
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21996 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD100 DMK (ดอนเมือง) – CEI (เชียงราย) 07.30 – 08.45 
DD107 CEI (เชียงราย) – DMK (ดอนเมือง) 19.00 – 20.20 

**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



 
 
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 
2 เ ข็ ม  /  SPUTNIK V 2 เ ข็ ม  /  SINOVAC + ASTRAZENECA 2  เ ข็ ม  /  ASTRAZENECA 1 เ ข็ ม  /  J&J 1 เ ข็ ม                                       
(ไม่น้อยกว่า 14 วัน ) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลักฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงราย – วัดพระแก้ว – AQUATALE CAFÉ – วัดห้วย

ทรายขาว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น                               (-/L/D) 
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้า
การเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD100 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน
เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

08.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

น าทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองท่ีได้ค้นพบ 
พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระ
แก้ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองครอง
เชียงใหม่นั้นฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์  

 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑ์ท่ีรฐับาล
หรือสาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิด-19 ท่ีได้รบั
การรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
 **เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลงทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 

 



 
น าท่านไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ท่ีมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยสีเขียวรอบๆ บริเวณ สไตล์การ
ออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ท่ีให้ความรู้สึกลึกลบ สงบ และร่มเย็น อยู่ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพียง 5 
นาที 

 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง วัดห้วยทรายขาว หรือท่ีเรียกว่า วัดทรายขาว ก่อสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2400 
โดยการสนับสนุนก าลังทรัพย์ของตระกูลอริยะมั่ง เป็นวัดท่ีโดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและมีความ
แปลกตา ภายในวัดจะได้เห็นศิลปะปูนปั้นรูปเทพเทวดาต่างๆ ในศาสนาพุทธ  อีกท้ังวิหารวัด ท่ีอยู่บริเวณ
ด้านหน้าของประตูล้วนถูกออกแบบด้วยความประณีตในการแกะสลักของวัด มีลวดลายท่ีซับซ้อน ท าให้มี
ความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 



 
น าท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขา
รายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 
ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและ
พระอรหันต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานท่ีโดดเด่นของวัด
แห่งนี้คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ท่ีมีศิลปะของตัววิหารท่ีสวยงามและมีเอกลักษณ์ 
เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลัก 
พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังท่ีมีความงดงาม อ่อนช้อย  



 
ค่ า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 
 
DAY 2 ไร่ชาฉุยฟง – พระต้าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอย

ช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์                                    (B/L/–) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาท่ีปลูกลดหลั่นเป็น
ขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ท่ีทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้วท่ีนี่ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และท่ีไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชา
คุณภาพดีหลากสายพันธ์ุ เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม  

 
น าท่านออกเดินทางไปยัง พระต้าหนักดอยตุง โดยเริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2530 เมื่อ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับท่ี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ 



จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรง
ทอดพระเนตรพื้นท่ี เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชด าริจะสร้างบ้านท่ีดอยตุง
พร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงก าเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น 

 
น าท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นท่ี 25 ไร่ อยู่ในแอ่งท่ีราบ
ด้านทิศเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพื้นท่ีเดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีต
หมู่บ้านนี้เป็นเส้นทางผ่านท่ีส าคัญและเป็นท่ีพักของกองคาราวาน ท่ีล าเลียงฝิ่น น้ ายาท าเฮโรอีน และอาวุธ
สงคราม ประกอบกับท่ีตั้งมีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่อง
ความสะอาด ขยะ และน้ าเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ท่ีใหม่ ห่างจากท่ีเดิม
ราว 500เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นท่ีพอใจของชาวบ้าน ส าหรับสวนไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด าริของสมเด็จย่า เพื่ อให้คนไทยท่ีไม่มีโอกาสไป
ต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวท่ีสวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันท้ังปี โดยดอกไม้จะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า 
พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการท างานจะส าเร็จได้ ต้องท าอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
แปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จ าพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ท่ี
ออกดอกสวยงาม 



เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระ
ธาตุท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม 
มองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือเป็น 
พระธาตุประจ าปีกุน ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ท่ีเกิดปีกุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและ
ความรุ่งเรืองในชีวิตนั้น 

 
ออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดท่ีวิวสวยงาม
มากๆ และยังอนุญาตให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้เพียงแค่แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าชม ทางเข้าท าเป็นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร้างด้วยรั้วไม้ไผ่ 



 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ท่ีต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบ
เขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีต
พื้นท่ีบริเวณนี้มีถางป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่น ข้าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้า
มาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ท่ีจะอาศัยร่วมกับป่า ห้าม
ไม่ให้ตัดไม้ท าลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของชาวอา
ข่าผาฮี้ ท่ีหันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งให้ผลดีในพื้นท่ี
สูงจนโด่งดังไปท่ัวโลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิว
ทิวทัศน์ ภูเขา เดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา 
ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ท่ีเขียวขจี  วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาท่ีสลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชม
ประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบางวัน)  



 
จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของท่ี
ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซื้อ 

ค่ า อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เชียงรายไนซ์บาซ่าร์ 
น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 
DAY 3 สิงห์ปาร์ค – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน  –  SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                         (B/L/–) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านออกเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเต็มไปด้วยจุดท่องเท่ียว
น่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงท่ีถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส 
(บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของ
ท่ีนี่คือการมุ่งเน้นท าการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (ไม่รวม
ค่าบริการรถราง) 

 



จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ท่ีขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้าง
และออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้าง
วัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมือง
สวรรค์ท่ีมนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถท่ีถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว 
นอกจากนี้ยังมภีาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 

 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 

น าท่านออกเดินทางสู่ ไร่เชิญตะวัน ท่าน ว.วชิรเมธี ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 นาที ก่อตั้งโดย 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเรี (ว.วชิรเมธี) เป็นโครงการเสริมสร้งทักษะองค์ความรู้ห้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆเพื่อ
การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาท่ียั่งยืน อยู่ อยู่ท ามคลางธรรมชาติท่ีสดชื่นรื่นเย็นด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่ ล้อมไปด้วยภูเขา อากาศดีไม่วุ่นวาย บนเนื้อท่ีกว่า 170 ไร่ ทิศเหนือติด ทุ่งนา ทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ า
ห้วยสัก  



 
น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สัมผัสความญี่ปุ่นเเบบจัดหนัก
จัดเต็ม พูดเลยว่าบรรยากาศเหมือนได้เดินอยู่ในโตเกียวเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ทางร้านยังมีพร็อพเป็นชุประจ า
ชาติญี่ปุ่นให้ใส่ถ่ายรูปอีกด้วย จุดเด่นของร้านกาแฟนี้คือ จุดถ่ายรูปแน่นมาก! 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD107  ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน
เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
***************************************************************************** 

 



อัตราค่าบริการ   

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

09 – 11 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

14 – 16 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

17 – 19 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

23 – 25 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

06 – 08 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธันวาคม 2564 8,999 2,000 

13 – 15 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

15 – 17 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธันวาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

** ไม่มีราคาเด็ก ส้าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  
** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท้ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
ข้อส้าคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ

โรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส้าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 
หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท้าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด -19 
และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

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

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋าโหลด
เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเท่ียวตามรายการ) 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 

ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ี
ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครอง
ท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 



- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

- ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนท่ีชัดเจน เพ่ือการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เช่น 

ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ี

บริษัทก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ า
ให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว

เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือ

การยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 



หมายเหตุ  
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการ
ด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้อง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

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