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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ข้ึนเครือ่งทีท่่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3199 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 06.55 – 08.30 

FD3210 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 18.25 – 19.45 

**ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แต่ถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ** 
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ผูที้เ่ดินทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซีนดงัต่อไปนี้  : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 

เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม 

/ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม(ไม่นอ้ยกว่า 14วนั) 

**ผูเ้ดินทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวงัพุดตาล  –  พระบรมธาตุเจดียศ์รี

นครินทรามหาสนัติคีรี – กาดแม่สลอง                                                         

               (–/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบั

หนา้กากอนามยั และมคัคุเทศกค์อยใหคํ้าแนะนํามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก

เดินทาง 

*กรุณาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน สายการบนิจะ

ปิดใหทํ้าการเช็คอินก่อนเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัชียงราย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบิน

ที่ FD3199 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาท ี 

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ**                                                                      

**ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าหรืออพัที่น ัง่

ไดก่้อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใชจ่้าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

** 

08.30 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

    ---------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทําธุระส่วนตวัเรียบรอ้ยแลว้ -------- 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าที่ได้รบัวคัซีนตามเกณฑท์ี่รฐับาลหรอื
สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ที่ได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
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นําท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูก

ลดหล่ันเป็นขั้นบันไดบนภเูขาสงู และยังเป็นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบ

พาโนรามา นอกจากน้ีแล้วที่น่ียังมีร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยัง

สามารถชิมชาและเลือกซ้ือชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ ์เป็นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (1) 

นาํท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวงัพุดตาล เป็นไร่ชาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ดอยแม่สลอง ซ่ึงมีทั้งไร่ชาและที่พัก

เรียกว่าไปที่เดียวได้ทั้งพักผ่อนกนิบรรยากาศที่หนาวเยน็และได้เกบ็ชาหรือดูการเกบ็ชาของบนน้ันเรา

สามารถสมัผัสได้ถึงกระบวนการพิถีพิถันในการเกบ็ชาและการรักษาคุณภาพของชา แล้วยังมีคาเฟ่ที่มี

การตกแต่งที่สวยงามทาํคล้ายๆกบัอยู่บนยอดภเูขาของชาวจีนมีทั้งสงิห์และเรือนรับรองที่เป็นแบบจีน 
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นาํท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง 

ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสงูชันคดเคี้ยวมาก 

พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสรจ็เม่ือราวปี พ.ศ. 2539 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า เป็น

เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหล่ียมลดช้ัน สงูประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 

ม.  ประดับกระเบื้องสเีทา มีซุ้มจระนาํด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรปูยืนสี่ทศิ องค์ระฆัง

ประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้กบัองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรม

ธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น 

ขณะเดียวกนัองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลักษณอ์กีอย่าง ของดอยแม่สลอง 

 

 

 

นาํท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกนั ไม่ว่าจะ

เป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้ อผ้า เคร่ืองประดับของคนพ้ืนเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชน

พ้ืนเมือง และสนิค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นชาวจีนภเูขาของคนแม่สลอง 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (2) 

นาํทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2 พระตําหนกัดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบติัการดอย

ชา้งมูบ – บา้นผาฮ้ี – รา้นกาแฟภูผาฮ้ี – เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์                           (B/L/–) 

                              

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณีหอ้งอาหารไม่เปิด

ใหบ้ริการ  (3) 
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นําท่านออกเดินทางไปยัง พระตําหนกัดอยตุง โดยเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 

2530 เม่ือสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้าน้ันมีพระ

ราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สาํนักงาน

ราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซ่ึงมีทวิทศัน์สวยงาม ขณะเดียว กนัสมเดจ็พระศรีนคริ

นทรา บรมราชชนนี เม่ือทรงทอดพระเนตรพ้ืนที่ เม่ือต้นปี พ.ศ. 2530 กท็รงพอพระราชหฤทยั และ

มีพระราชดาํริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกันน้ี ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึง

กาํเนิดเป็น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น 

 

นาํท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพ้ืนที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่ง

ที่ราบด้านทิศเหนือของพระตําหนักดอยตุง ตั้ งอยู่บนพ้ืนที่ เดิมของหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 62 

ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านน้ีเป็นเส้นทางผ่านที่สาํคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่ลาํเลียงฝ่ิน 

นํา้ยาทาํเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกบัที่ตั้งมีลักษณะเป็นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอดั

แอ ไม่สามารถขยายและดูแลเร่ืองความสะอาด ขยะ และนํา้เสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึง

ขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และ

สวยงาม เป็นที่พอใจของชาวบ้าน สาํหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 

ตามพระราชดาํริของสมเดจ็ย่า เพ่ือให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เหน็ไม้ดอกเมืองหนาวที่

สวนแห่งน้ี ซ่ึงได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้จะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ

ฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนออกดอก

ตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเดก็ยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทาน

ช่ือว่าความต่อเน่ือง (CONTINUITY) สื่อถงึการทาํงานจะสาํเรจ็ได้ ต้องทาํอย่างต่อเน่ือง นอกจาก 
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แปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาํพวกรองเท้านารีชนิด

ต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (4) 

นาํท่านเดินทางไปยัง วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคเหนือและ

เป็นพระธาตุที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซ่ึงมีความ

เก่าแก่ สวยงาม มองเหน็วิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเตม็ตามีลักษณะเป็นเจดีย์สทีองอร่าม 

2 องค์คู่กันและถือเป็น พระธาตุประจาํปีกุน ถือว่าคร้ังหน่ึงในชีวิตผู้ที่เกิดปีกุน ควรได้เดินทางมา

สกัการะเพ่ือความเป็นสริิมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิต 
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จากน้ันออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอกี

จุดที่วิวสวยงามมากๆ และยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏบิัติการได้เพียงแค่

แสดงบัตรประจาํตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชม ทางเข้าทาํเป็นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร้างด้วย

ร้ัวไม้ไผ่ 

นําท่านเดินทางสู่ บา้นผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี อยู่ที่ตาํบล โป่งงาม อาํเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

ท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่น่ี คือ ชาวไทยภเูขาเผ่าอาข่า มูเซอร์

แดง มูเซอร์ดาํ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณน้ีมีถางป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝ่ิน ข้าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 

เม่ือโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทาํไร่เล่ือนลอย และสอนให้

ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตัดไม้ทาํลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกนั

มากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปล่ียนสาํคัญของชาวอาข่าผาฮ้ี ที่หันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน 

โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุอ์าราบิก้าซ่ึงให้ผลดีในพ้ืนที่สงูจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูก

กาแฟดีกว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหล่ันกนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภเูขาและป่าไม้ที่เขยีว

ขจี  วิวเบื้องหน้าคือ ทวิเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบาง

วัน) และให้ท่านแวะมาจิบเคร่ืองดื่ม กาแฟรสชาติเย่ียม  
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ความพิเศษของ รา้น กาแฟผาฮ้ี คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเหน็ทิวเขาที่เรียงรายเบื้ องหน้า มีมุม

น่ังเล่นเก๋ๆ  ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ายรปูสวยๆ 

 

จากน้ันเดินทางไปยัง เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

ของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เคร่ืองประดับของคนพ้ืนเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพ้ืนเมือง 

และสินค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซ้ือ 

(หากปิดให้บริการจะนาํท่านไปยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย) 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารเย็น  

นาํทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลากั้ง – วดัร่องเสือเตน้ – วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – AQUATALE 

CAFÉ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง –  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                      

                                                             (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณีหอ้งอาหารไม่เปิด

ใหบ้ริการ (5) 

นาํทุกท่านออกเดินทางไปยัง วดัพระแกว้ ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดน้ีเองที่ได้

ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณรัีตนปฏมิากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม(วัดพระแก้ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเม่ือปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่ง

แกนเป็นเจ้าเมืองครองเชียงใหม่น้ันฟ้าได้ผ่าเจดีย์ร้างองค์หน่ึงและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่

ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรปู สเีขยีวที่สร้างด้วยหยกซ่ึงกค็ือพระแก้ว 
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มรกต ปัจจุบันวัดพระแก้ว เชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเดจ็พระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

 

 

นาํท่านเดินทางไปยัง วดัหว้ยปลากั้ง เป็นอกีวัดหน่ึงของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมี

เนินเขารายรอบวัด สามารถเหน็วิวทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวัดน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซ่ึง

เป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ช้ัน รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ 

ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ  นอกจากน้ียังมีความเช่ือกนัว่าหากใครได้มาเยือนวัด

แห่งน้ีจะเหมือนกบัได้ขึ้นสวรรค์ 
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นาํท่านออกเดินทางสู่ วดัร่องเสือเตน้  เป็นหน่ึงในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่น

ของวัดแห่งน้ีคือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซ่ึงมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงาม

และมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนวประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนีํา้เงิน

และสฟ้ีาเป็นหลัก พระพุทธรปูสขีางองค์ใหญ่ และภาพเขยีนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้อย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนู ขา้วซอย (6) 

จากน้ันออกเดินทางไปยัง วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของ

ผู้สร้างและออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาล

ใจในการสร้างวัดแห่งน้ีอยู่ 3 ประการ คือ เพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซ่ึงปรารถนาจะสร้าง

วัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย 

ลวดลายกระจกสเีงินแวววาว นอกจากน้ียังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็นฝีมือ

ภาพเขยีนของอาจารย์เอง 
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นําท่านออกเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุด

ท่องเที่ยวน่าสนใจและกจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลทข์องไร่บุญรอด ทุ่ง

ดอกคอสมอส (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรม

ผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่น่ีคือการมุ่งเน้นทาํการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ 

และการอยู่ร่วมกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแลว้) 

 

นําท่านออกเดินทางไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วยสีเขียว

รอบๆ บริเวณ สไตล์การออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ที่ให้ความรู้สกึลึกลบ สงบ และร่มเยน็ อยู่ห่างจาก

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพียง 5 นาทเีท่าน้ัน 

 

ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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18.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่  FD3210  ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ท่านสามารถซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าหรืออพัทีน่ ัง่

ไดก่้อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใชจ่้าย) แต่สามารถถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 

กิโลกรมั** 

19.45 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

29 – 31 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

30 ธนัวาคม 64 – 01 มกราคม 65 10,999 2,000 

31 ธนัวาคม 64 – 02 มกราคม 65 10,999 2,000 

01 – 03 มกราคม 2565 10,999 2,000 

 

** ไม่มรีาคาเด็ก สาํหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

(ไม่มทีีนั่ง่บนเคร่ืองบนิ)** 

**หากตอ้งการทาํกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

 

ขอ้สําคญั  

- ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมัคคุเทศกท่์านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการ

เปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  
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- กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงใหเ้ท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้ นอยู่กับ

นโยบายของโรงแรมน้ันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการ

เสริมเตียง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสําหรบัคนไทยเท่านั้น นกัท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 500 บาท 

ต่อท่าน  

- หากมีสถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยส่วนนี้ ทางบริษทัจะคํานงึถงึประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทั้งนี้ นกัท่องเที่ยวจะตอ้งมีความพรอ้มที่จะทําตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การ

ตรวจโควิด-19 และการลงทะเบยีนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 

รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ 

(WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพิีเศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิขึ้นกบัผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซ้ือนํ้าหนัก

กระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นาํเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศกน์าํเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณพัีก 3 ท่านจะเป็น

เตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณมีีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ทาํให้โรงแรมตาม

รายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน 

อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จาํเป็นต้องชาํระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  
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- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ

กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกนั

สุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสงูสดุท่านละ 30,000 บาท 

คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ออกเดินทาง ตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกนัภัย ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสาํหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสัมภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได้ ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการ

บินเป็นผู้กาํหนด 

- ค่าภาษีนํา้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทปิคนขบัรถและมัคคุเทศกท่์านละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

- มัดจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพ่ือการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่าน

จองวันน้ี กรุณาชาํระเงินมัดจาํในวันถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นน้ันจะถอืว่าท่านได้ทาํการยกเลิก

การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นต้องทาํจองเข้ามาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 

LIST) กจ็ะให้สทิธิ์ไปตามระบบ ตามลาํดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดมีที่น่ังจาํกดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจํานวน เท่าน้ัน  

- กรณุาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่

ที่บริษัทกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถคืน

เงินมัดจาํให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
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เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง *ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาํ

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ชาํระแล้วทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละ

จังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเกบ็เป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพี

เรียดถัดไปให้กบัลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินไดทุ้ก

กรณี 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้า

ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอาํนาจในการตัดสนิใจหรือให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน 

บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจของบริษัทฯกาํกบัเท่าน้ันกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพี

เรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่

สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออก

บัตรโดยสารให้และท่านจาํเป็นต้องมาถงึสนามบินเพ่ือเชค็อนิก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดย 
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- ในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นใดๆ

ทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายระหว่างการเดินทาง และ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณท่ีานลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- หลังจากท่านชาํระค่าทัวร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนาํส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

 

**เมือ่ท่านชําระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทั้งหมดนี้ แลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 
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สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมหรือจองทวัร ์ติดต่อแผนกทวัรบ์ริษทัยูทวัรท์ราเวลไดที้ ่

 

 

 

เบอรโ์ทรศพัท ์ :  091-125-1111 

 

 

Facebook       :  https://www.facebook.com/utourtravelthailand 

 

 

E-Mail          :  paripatchr@utourtravel.com 

 

 

Line             :  @utourtravel  

 

 

 

 


