
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22603 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
บนิดว้ยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ130 BKK (สวุรรณภมู)ิ – CEI (เชยีงราย) 06.30 – 07.55 
VZ135 CEI (เชยีงราย) – BKK (สวุรรณภมู)ิ 19.55 – 21.20 

**ไมร่วมนำ้หนกักระเปา๋สำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 
**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูท้ีเ่ดนิทาง จะต้องไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: SINOVAC 2 เขม็ / SINOPHARM 2 เขม็ / PFIZER 2 เขม็ / 
SINOVAC + ASTRAZENECA 2 เข็ม  / ASTRAZENECA 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 
 

DAY1  (กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง –              
สวนแมฟ่า้หลวง – วัดพระธาตุดอยตุง      

 
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจท็ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมัคคุเทศก์
คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

  *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะ
ปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

06.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ 
VZ130ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที  

  **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

  **ไมร่วมนำ้หนกักระเปา๋สำหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซือ้นำ้หนกักระเปา๋หรืออพัทีน่ัง่ได้
ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

07.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

นำท่าน ออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั ้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลั่นเป็น
ขั ้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที ่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา 
นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังมีร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและ
เลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธ์ุ เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม  

 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯขออนุญาตรับลูกค้าท่ีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่รฐับาลหรือ
สาธารณสุขกำหนด / รับรอง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการได้รับการวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการ
รับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านั้น 
 **เงื่อนไขการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบ
อีกคร้ังเมื่อมีประกาศการเปลี่ยนแปลง** 

 



 
นำท่าน เดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศ

เหนือของพระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้
เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่ลำเลียงฝิ่น น้ำยาทำเฮโรอีน และอาวุธสงคราม 
ประกอบกับที่ตั้งมีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความ
สะอาด ขยะ และน้ำเสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดิม
ราว 500เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน สำหรับสวนไม้
ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยที่ไม่มี
โอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี 
โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย 
โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ ต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวก
รองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



นำท่าน ออกเดินทางไปยัง พระตำหนกัดอยตงุ โดยเร่ิมดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านั้นมีพระราชกระแสว่า หลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานราชเลขานุการใน
พระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดำริจะสร้างบ้าน
ที่ดอยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกำเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอย
ตุงขึ้น 

 
นำท่าน เดินทางไปยัง วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี

ชื ่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม 
มองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือ
เป็น พระธาตุประจำปีกุน ถือว่าคร้ังหนึ่งในชีวิตผู้ที่เกิดปีกุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมง
คงและความรุ่งเรืองในชีวิตนั้น 

 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
นำท่าน เข้าสู่ที่พกั  SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า 



DAY 2 วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง– สามเหลี่ยมทองคำ – วัดพระธาตุผาเงา – เชียงรายไนท์บาซาร์ –           
หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย             

 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
นำท่าน ออกเดินทางสู่ วดัร่องเสอืเตน้  เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้

คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ 
เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก 
พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย  

 
 

นำท่าน เดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขาราย
รอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง          
9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูป
และพระอรหันต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื ่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี ้จะเหมือนกับได้                
ขึ้นสวรรค์ 

 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนั้น พาท่านไปยัง สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (เชียงราย) 

ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขง



ตัดผ่านชายแดนไทยและลาว บริเวณนี้ยังเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก มีจุดท่องเที่ยว
อย่างเช่น หลักกิโลเมตรสามเหลี่ยมทองคำ, ซุ้มประตูโขง, ตุงเฉลิมพระเกียรติ , พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน 
(พระพุทธนวล้านตื้อ) สักการะ หลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย์ และขึ้นไปยังจุดชมวิว
แม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดี 

 
  
นำท่าน ออกเดินทาง วัดพระธาตผุาเงา ชื่อของวัดมาจากชื่อของพระธาตุผาเงา ที่ตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ ส่วนคำว่า

ผาเงาหมายถึง เงาของก้อนผา ก้อนหินก้อนนี้มีขนาดใหญ่ทรงคล้ายเจดีย์ เวลาพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อน
หินทำให้เกิดเงาขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกว่า พระธาตุผาเงา แต่ในสมัยก่อนนั้นวัดมีชื่อเดิมว่า วัดสบคำ 
ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้พังทลายจากแรงกระแสน้ำ ทำให้วัดถูกพัดพังทลายลงเกือบหมดวัด คณะศรัทธา
จึงได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ซึ่งไกลจากที่เดิม ภายในวัดมีพระธาตุอยู่ 3 องค์คือ พระธาตุผาเงาตั้งอยู่บนยอดหิน
ผา ต่อมาคือพระธาตุจอมจัน เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณพื้นที่นั้นทางวดัได้
สร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่ง ถัดจากพระธาตุจอมจันขึ้นไปบนยอดเขา เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือ
แต่ซากฐานสูง 5 เมตร ทางวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ แต่
ยังคงมองเห็นซากพระธาตุเจ็ดยอดได้ ณ ภายในองค์เจดีย์ 



 
นำท่าน เดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก

ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซื้อ 

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
นำท่าน ชมความงามของ หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย หรือชื ่อที ่เป็นทางการว่า หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ                

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศิลป์) ตั้งอยู่ที่กลางตัวเมืองเชียงราย ถนนบรรพ
ปราการ – ถนนเจ็ดยอด (ใกล้เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – ถนนคนเดิน) ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ ใช้เวลาสร้าง 
5 ปี เป็นหอนาฬิกาสีทองที่มีความสวยงาม มีลวดลายแบบไทย และสามารถเปลี่ยนสีได้ในตอนกลางคืน 
เป็นงานศิลปะเชิงพระพุทธศาสนา ในเวลา 19.00, 20.00, 21.00 น. ของทุกวันไฟจะเปลี่ยนสี พร้อมกับมี
เสียงเพลงเชียงรายรำลึก 
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พกั  SABAI AT CHIANG RAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 วัดพระแก้ว – วัดร่องขุ ่น – สิงห์ปาร์ค – SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – ท่าอากาศยาน               
แม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                        

 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
นำท่าน ออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตั ้งอยู ่ที ่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี ้เองที ่ได้ค ้นพบ                 

พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม           
(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝ่ังแกนเป็นเจ้า
เมอืงครองเชียงใหม่นั้นฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมา
รักกะเทาะออก จึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยกซึ่งก็คือพระแก้วมรกต ปัจจุบัน                 



วัดพระแก้ว เชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

 
จากนั้น ออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและ

ออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัด
แห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมือง
สวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว 
นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
นำท่าน ชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรม

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือ



การมุ่งเน้นทำการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (ไม่รวม
ค่าบริการรถราง) 

 
นำท่าน เช็คอินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สัมผัสความญี่ปุ่นเเบบจัดหนักจัด

เต็ม พูดเลยว่าบรรยากาศเหมือนได้เดินอยู่ในโตเกียวเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ทางร้านยังมีพร็อพเป็นชุประจำ
ชาติญี่ปุ่นให้ใส่ถ่ายรูปอีกด้วย จุดเด่นของร้านกาแฟนี้คือ จุดถ่ายรูปแน่นมาก! 

 
นำท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
19.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่  VZ135  ใช้เวลา

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

  **ไมร่วมนำ้หนกักระเปา๋สำหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซือ้นำ้หนกักระเปา๋หรืออพัทีน่ัง่ได้
ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

21.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
***************************************************************************** 



อัตราค่าบริการ   
 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

01 – 03 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

02 – 04 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

04 – 06 มนีาคม 2565 6,999 2,500 

06 – 08 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

12 – 14 มนีาคม 2565 6,999 2,500 

15 – 17 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 มนีาคม 2565 6,999 2,500 

20 – 22 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มนีาคม 2565 5,999 2,500 



24 – 26 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มนีาคม 2565 6,999 2,500 

28 – 30 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 มนีาคม 2565 5,999 2,500 

 
** ไมม่รีาคาเดก็ สำหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** 

** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) ** 
** หากตอ้งการทำกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด ้** 

 
ข้อสำคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

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

โรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทวัร ์เปน็ราคาสำหรบัคนไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคญั 
หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วจะต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะทำตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉดีวคัซนี การตรวจโควดิ-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 

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

ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลด
เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 



- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียง

เสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

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

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท 
คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไข
ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท  

เงื่อนไขการจอง 
- ชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เช่น ท่าน

จองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการ
จองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด  

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋ว
เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด 

หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไป
ให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน 
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียด
วันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริงสำหรับการดำเนินการจองคร้ังแรก ตามจำนวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ ออกบัตรโดยสารให้และท่าน
จำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ 

ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

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