
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22532 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
บินด้วยสายการบินไทยเวยีดเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ138 BKK (สุวรรณภูมิ) – CEI (เชียงราย) 09.35 – 11.00 
VZ135 CEI (เชียงราย) – BKK (สุวรรณภูมิ) 19.55 – 21.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 



**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
 
 
 
 
 

 
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 

เข็ม 
/ PFIZER 2 เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC + ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 1 เข็ม / 
J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 
 **ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง** 
 
DAY 1 สุวรรณภูมิ –แม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล  –  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี –  กาดแม่สล

อง (–/L/D) 
07.00 คณะพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีของ

บริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

09.35 ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินที่ VZ138 
ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที  

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน
เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

11.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่รัฐบาล
หรือสาธารณสุขก าหนด / รับรอง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการได้รับการวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 ที่ได้รับ
การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านั้น 

**เงื่อนไขการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งเมื่อมีประกาศการเปลี่ยนแปลง** 



นําทํานออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวังพุดตาล เป็นไรํชาตั้งอยูํในพื้นที่ดอยแมํสลอง ซึ่งมีทั้งไรํชาและที่พักเรียกวํา
ไปที่เดียวได๎ท้ังพักผํอนกินบรรยากาศท่ีหนาวเย็นและได๎เก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนั้นเราสามารถสัมผัสได๎
ถึงกระบวนการพิถีพิถันในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แล๎วยังมีคาเฟ่ที่มีการตกแตํงที่สวยงามทํา
คล๎ายๆกับอยํูบนยอดภูเขาของชาวจีนมีท้ังสิงห์และเรือนรับรองท่ีเป็นแบบจีน 

 
นําทํานชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูํบนยอดดอยสูงสุดของแมํสลอง หํางจาก
หมูํบ๎านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แตํถนนสูงชันคดเคี้ยวมาก พระบรมธาตุฯ 
สร๎างแล๎วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จยํา เป็นเจดีย์แบบล๎านนาประยุกต์ 
บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว๎างด๎านละประมาณ 15 ม.  ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ๎ม
จระนําด๎านละสามซุ๎ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผํนทอง แกะสลักลวดลาย ใกล๎
กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล๎านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแมํสลอง จึง
ชมทิวทัศน์ได๎กว๎างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเดํนเป็นสงํา มองเห็นแตํไกล เป็น
สัญลักษณ์อีกอยําง ของดอยแมํสลอง 

 
นําทํานแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแมํสลอง) เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอยํางไว๎ด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นของที่
ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ๎า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค๎างาน
ศิลปหัตถกรรมตํางๆ ที่สะท๎อนความเป็นชาวจีนภูเขาของคนแมํสลอง 



คํ่า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2   พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการ
ดอยช้างมูบ –  บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์ (B/L/–) 

เช๎า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
นําทํานออกเดินทางไปยัง พระต าหนักดอยตุง โดยเริ่มดําเนินการกํอสร๎างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยกํอนหน๎านั้นมีพระราชกระแสวํา หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไมํเสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 
จึงได๎เลือกดอยตุง ซึ ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรง
ทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต๎นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดําริจะสร๎างบ๎านที่ดอยตุง
พร๎อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งวําจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกําเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น 

 
นําทํานเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไรํ อยูํในแอํงที่ราบด๎านทิศ
เหนือของพระตําหนักดอยตุง ตั้งอยูํบนพื้นที่เดิมของหมูํบ๎านอาขําป่ากล๎วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมูํบ๎านนี้เป็น
เส๎นทางผํานที่สําคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่ลําเลียงฝิ่น นํ้ายาทําเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับ
ท่ีตั้งมีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ๎านเรือนอยูํอยํางอัดแอ ไมํสามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และนํ้าเสีย
ได๎ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให๎หมูํบ๎านย๎ายไปอยูํที่ใหมํ หํางจากที่เดิมราว 500เมตร แตํตั้งอยูํบนเนินเขา 
กว๎างขวาง และสวยงาม เป็นท่ีพอใจของชาวบ๎าน สําหรับสวนไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวสร๎างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม
พระราชดําริของสมเด็จยํา เพื่อให๎คนไทยที่ไมํมีโอกาสไปตํางประเทศได๎เห็นไม๎ดอกเมืองหนาวที่สวนแหํงนี้ ซึ่งได๎รับ
การดูแลให๎สวยงามตลอดทุกวันท้ังปี โดยดอกไม๎จะเปลี่ยนแปลงไปในแตํละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแตํงด๎วยพันธุ์ไม๎
ดอกไม๎ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนตํอตัวของ มิเซียม 



ยิบอินซอย โดย สมเด็จยํา พระราชทานชื่อวําความตํอเนื่อง (CONTINUITY) สื่อถึงการทํางานจะสําเร็จได๎ ต๎องทํา
อยํางตํอเนื่อง นอกจากแปลงไม๎ประดับกลางแจ๎งแล๎วยังมีโรงเรือนไม๎ในรํมด๎วย จุดเดํนคือกล๎วยไม๎จําพวกรองเท๎านารี
ชนิดตําง ๆ ท่ีออกดอกสวยงาม 

 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเกําแกํแหํงหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระ
ธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แหํงแรกของเมืองล๎านนา ซึ่งมีความเกําแกํ สวยงาม 
มองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได๎อยํางเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอรําม 2 องค์คูํกันและถือเป็น 
พระธาตุประจําปีกุน ถือวําครั้งหนึ่งในชีวิตผู๎ที่เกิดปีกุน ควรได๎เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคงและ
ความรุํงเรืองในชีวิต 



 
จากนั้นออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช๎างมูบ ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิว
สวยงามมากๆ และยังอนุญาตให๎นักทํองเที ่ยวเข๎ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได๎เพียงแคํแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตํอเจ๎าหน๎าท่ีกํอนเข๎าชม ทางเข๎าทําเป็นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร๎างด๎วยร้ัวไม๎ไผํ 

 
นําทํานเดินทางสูํ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยูํที่ตําบล โป่งงาม อําเภอแมํสาย เป็นหมูํบ๎านเล็กๆทํามกลางหุบ
เขา ติดเขตชายแดนไทย-พมํา ชาวบ๎านที่อาศัยอยูํที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผําอาขํา มูเซอร์แดง มูเซอร์ดํา ใน
อดีตพื้นที่บริเวณนี้มีถางป่าจนหัวโล๎นแล๎วปลูกฝิ่น ข๎าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง 
ได๎เข๎ามาในหมูํบ๎าน สํงเสริมให๎ชาวบ๎านเลิกทําไรํเลื่อนลอย และสอนให๎ชาวบ๎านเรียนรู๎ที่จะอาศัยรํวมกับป่า 
ห๎ามไมํให๎ตัดไม๎ทําลายป่า และสนับสนุนให๎ชาวบ๎านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ



ชาวอาขําผาฮี้ ท่ีหันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักท้ังหมูํบ๎าน โดยสํงเสริมให๎ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก๎าซึ่งให๎ผลดี
ในพื้นท่ีสูงจนโดํงดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกวําปลูกฝิ่น” ทํานสามารถเดินชมความงดงามของ
วิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมูํบ๎านชาวเขาเผําอาขํา บ๎านแตํละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหลํเขา 
ทํามกลางภูเขาและป่าไม๎ที่เขียวขจี  วิวเบื้องหน๎าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ๎อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชม
ประเพณีโล๎ชิงช๎า (มีเป็นบางวัน) และให๎ทํานแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม ความพิเศษของ ร้าน 
กาแฟผาฮี้ คือ วิวของร๎านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน๎า มีมุมนั่งเลํนเก๋ๆ ชมวิวห๎อยขา จิบ
กาแฟถํายรูปสวยๆ 

 
จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอยํางไว๎ด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นของที่
ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ๎า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค๎างาน
ศิลปหัตถกรรมตํางๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให๎อิสระทุกทํานในการเลือกซื้อ (หากปิดให๎บริการจะนํา
ทํานไปยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย) 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารเย็น  
น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3   วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – SAMILE COFFEE 
JAPANESE STYLE  – สิงห์ปาร์ค –แม่ฟ้าหลวง –สุวรรณภูมิ (B/L/–)      

เช๎า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
นําทุกทํานออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตั้งอยูํที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได๎ค๎นพบ 
พระแก๎วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยูํ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระ
แก๎ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเลําวําเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ๎าสามฝั่งแกนเป็นเจ๎าเมืองครอง
เชียงใหมํนั้นฟ้าได๎ผําเจดีย์ร๎างองค์หนึ่งและได๎พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยูํภายในเจดีย์ ตํอมารักกะเทาะ



ออก จึงได๎พบวําเป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร๎างด๎วยหยกซึ่งก็คือพระแก๎วมรกต ปัจจุบันวัดพระแก๎ว เชียงราย
เป็นที่ประดิษฐานพระหยก ซึ่งสร๎างขึ้นใหมํ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ
ครบ 90 พรรษา 

 
นําทํานเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายท่ีสวยงามตั้งอยูํบนเขา และมีเนินเขา
รายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จุดเดํนของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 
ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล๎านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและ
พระอรหันต์ตํางๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันวําหากใครได๎มาเยือนวัดแหํงนี้จะเหมือนกับได๎ขึ้นสวรรค์ 

 
นําทํานออกเดินทางสูํ วัดร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเดํนของวัด
แหํงนี้คือ “วิหารรํองเสือเต๎น” ซึ่งมีความโดดเดํนของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ 
เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ที ่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช๎โทนสีนํ ้าเงินและสีฟ้าเป็นหลัก 
พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญํ และภาพเขียนฝาผนังท่ีมีความงดงาม อํอนช๎อย  



 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

 

จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู๎สร๎าง
และออกแบบอยําง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแหํงชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร๎าง
วัดแหํงนี้อยูํ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร๎างวัดให๎เหมือนเมือง
สวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได๎ ลักษณะเดํนของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแตํงด๎วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว 
นอกจากนี้ยังมภีาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 

 
นําทํานเช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สัมผัสความญี่ปุ่นเเบบจัดหนัก
จัดเต็ม พูดเลยวําบรรยากาศเหมือนได๎เดินอยูํในโตเกียวเลยก็วําได๎ นอกจากนี้ทางร๎านยังมีพร็อพเป็นชุด
ประจําชาติญี่ปุ่นให๎ใสํถํายรูปอีกด๎วย จุดเดํนของร๎านกาแฟนี้คือ จุดถํายรูปแนํนมาก 



 
นําทํานออกเดินทางสูํ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด๎วยจุดทํองเที่ยว
นําสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไมํวําจะเป็นไรํชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไรํบุญรอด ทุํงดอกคอสมอส 
(บานชํวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส๎นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของ
ที่นี่คือการมุํงเน๎นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยูํรํวมกับชุมชน (ไม่รวม
ค่าบริการรถรางแล้ว) 

 
ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

19.55 ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่  VZ135  ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที   

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน
เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 



อัตราค่าบริการ   

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

18 – 20 มกราคม 2565 6,999 2,000 

26 – 28 มกราคม 2565 6,999 2,000 

02 – 04 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

06 – 08 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

13 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

20 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

24 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 6,999 2,000 

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 65 6,999 2,000 

 01 – 03 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

03 – 05 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

08 – 10 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

15 – 17 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

21 – 23 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

24 – 26 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

28 – 30 มีนาคม 2565 6,999 2,000 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  
(ไม่มทีี่นั่งบนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
ข้อส าคัญ  

- ยังไมํรวมคําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 300 บาท  
- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางตํ่ากวํา 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยูํกับนโยบายของ

โรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช๎เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช๎ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  



- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 
และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคํา

ภาษีสนามบินและคําภาษีนํ้ามันทุกแหํง กรณีต๎องการอัพเกรด UPGRADE ใช๎วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู๎เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมํเกิน 7 กก.  (หากต๎องการซื้อนํ้าหนักกระเป๋าโหลด
เพิ่มเติม กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ี) 

- รถตู๎ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- คําเข๎าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทํองเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- คําอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- คําโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง กรณีพัก 3 ทํานจะเป็นเตียงเสริม 1 

ทําน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขํงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให๎โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าท่ี
ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีท่ีทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 500 ,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวิต วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- คําประกันคุ๎มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  คํารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดทํานละ 30,000 บาท คุ๎มครอง
ท้ังคนไทยและชาวตาํงชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
 



อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- คํามินิบาร์ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- คําอาหารสําหรับทํานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานท่ีของชาวตํางชาติที่เพิ่มเติมตามการจํายจริง 
- คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- คําธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสาย

การบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล์ทท่ีใช๎บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยูํท่ีสายการบินเป็นผู๎กําหนด 
- คําภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 
- คําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทํานละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- เก็บเงินคําทัวร์เต็มจํานวน พร๎อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เชํน 
ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. มิเชํนนั้นจะถือวําทํานได๎ทําการยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพี
เรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให๎สิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจํากัด  
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกกํอนการเดินทางตั้งแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต๎องยกเลิกกํอน 40 วัน* 
- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของคําทัวร์ หรือหักคําใช๎จํายตามจริง เชํน คํามัดจําตั๋ว

เครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําทัวร์ท่ีชําระแล๎วท้ังหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร์ เชํน มีนโยบายห๎ามการเข๎าออกของแตํละจังหวัด หรือ

การยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให๎กับลูกค๎า 
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 



หมายเหตุ  
- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การลําช๎าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูํนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํวํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- กรณีท่ีทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชํน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ติดตํอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได๎ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎งให๎
ทราบลํวงหน๎า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู๎ ออกบัตรโดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎อง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเคร่ืองบิน อยํางน๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวํางการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ที่โรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายังจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีทํานต๎องการ  

- หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ทั้งหมดนี้แล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดตอ่ 

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