บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้ นเครือ่ งทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
FD3199
DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย)
06.55 – 08.30
FD3210
CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง)
18.25 – 19.45
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง แต่ถอื ขึ้ นเครือ่ งบินได้น้ าํ หนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์โควิ ด -19 ทางบริษทั ฯขออนุญ าตรับลูก ค้าที่ได้ร บั วัค ซีน ตามเกณฑ์ที่ร ฐั บาลหรือ
สาธารณสุข กําหนด/รับ รอง พร้อ มทัง้ แสดงเอกสารการได้ร บั การวัค ซีน และผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้ร บั การรับ รองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผูท้ ีเ่ ดินทาง จะต้องได้รบั วัคซี นดังต่อไปนี้ : 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(ไม่นอ้ ยกว่า 14วัน)
**ผูเ้ ดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษทั พร้อมหลักฐานการจอง**
DAY 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดียศ์ รี
นครินทรามหาสันติคีรี – กาดแม่สลอง
(–/L/D)
04.30 คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรั บ อํ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับ
หน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนือ่ งจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะ
ปิ ดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง*
06.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน
ที่ FD3199 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง ท่านสามารถซื้ อนํ้าหนักกระเป๋ าหรืออัพที่นงั ่
ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่ โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่ สามารถถือขึ้ นเครื่องบินได้น้ ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
**
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
--------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------
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นําท่านออกเดินทางชม ไร่ ชาฉุ ยฟง ไร่ ชาเก่าแก่กว่ า 500 ไร่ ที่ต้ังอยู่ บนภูเขาสูง เป็ นไร่ ชาที่ปลูก
ลดหลั่นเป็ นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ ชาแบบ
พาโนรามา นอกจากนี้แล้ วที่น่ียังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้ บริการ และที่ไร่ ชาฉุยฟงยัง
สามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์ เป็ นของฝากได้ ด้ วยบรรยากาศที่สวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (1)
นําท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ชาวังพุดตาล เป็ นไร่ชาตั้งอยู่ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ซึ่งมีท้งั ไร่ชาและที่พัก
เรียกว่าไปที่เดียวได้ ท้งั พักผ่อนกินบรรยากาศที่หนาวเย็นและได้ เก็บชาหรือดูการเก็บชาของบนนั้นเรา
สามารถสัมผัสได้ ถึงกระบวนการพิถีพิถันในการเก็บชาและการรักษาคุณภาพของชา แล้ วยังมีคาเฟ่ ที่มี
การตกแต่งที่สวยงามทําคล้ ายๆกับอยู่บนยอดภูเขาของชาวจีนมีท้งั สิงห์และเรือนรับรองที่เป็ นแบบจีน
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นําท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์ รีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่ สลอง
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคี้ยวมาก
พระบรมธาตุฯ สร้ างแล้ วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ สมเด็จย่ า เป็ น
เจดีย์แบบล้ านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้ างด้ านละประมาณ 15
ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซ้ มุ จระนําด้ านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทศิ องค์ระฆัง
ประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย ใกล้ กบั องค์เจดีย์เป็ นวิหารแบบล้ านนาประยุกต์ท่ตี ้ังของพระบรม
ธาตุฯ เป็ นจุ ด สูงสุด ของเทือกเขาดอยแม่ สลอง จึงชมทิวทัศ น์ไ ด้ กว้ า งไกล โดยเฉพาะในยามเย็น
ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็ นสัญลักษณ์อกี อย่าง ของดอยแม่สลอง

คํา่

นําท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมหลายอย่างไว้ ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็ นของที่ร ะลึ ก ฝี มื อ ชาวเขา เสื้อ ผ้ า เครื่ อ งประดั บ ของคนพื้ นเมื อ ง รวมไปถึง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องชน
พื้นเมือง และสินค้ างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่สะท้ อนความเป็ นชาวจีนภูเขาของคนแม่สลอง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (2)
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพ่ กั KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY 2 พระตําหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบตั ิการดอย
ช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่ าร์
(B/L/–)

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิน่ กรณีหอ้ งอาหารไม่เปิ ด
ให้บริการ (3)
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นําท่านออกเดินทางไปยัง พระตําหนักดอยตุง โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้ างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้ านั้นมีพระ
ราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค์ จึงได้ เลือกดอยตุง ซึ่งมีทวิ ทัศน์สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนคริ
นทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้ นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และ
มีพระราชดําริจะสร้ างบ้ านที่ดอยตุงพร้ อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ ปลูกป่ าบนดอยสูงจึง
กําเนิดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น

นําท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนไม้ ดอกไม้ ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่ง
ที่ร าบด้ า นทิ ศ เหนื อ ของพระตํา หนั ก ดอยตุ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นที่เ ดิ ม ของหมู่ บ้ า นอาข่ า ป่ ากล้ ว ย 62
ครอบครัว ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็ นเส้ นทางผ่านที่สาํ คัญและเป็ นที่พักของกองคาราวาน ที่ลาํ เลียงฝิ่ น
นํา้ ยาทําเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับที่ต้ังมีลักษณะเป็ นหุบลึกลงไป บ้ านเรือนอยู่อย่างอัด
แอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และนํา้ เสียได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึง
ขอให้ หมู่บ้านย้ ายไปอยู่ ท่ีใหม่ ห่ างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ ต้ังอยู่ บนเนิ นเขา กว้ างขวาง และ
สวยงาม เป็ นที่พอใจของชาวบ้ าน สําหรับสวนไม้ ดอกไม้ ประดับเมืองหนาวสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2534
ตามพระราชดําริของสมเด็จย่า เพื่อให้ คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้ เห็นไม้ ดอกเมืองหนาวที่
สวนแห่ งนี้ ซึ่งได้ รับการดู แลให้ สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้ จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ ละ
ฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่ งด้ วยพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอก
ตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทาน
ชื่อว่าความต่อเนื่อง (CONTINUITY) สื่อถึงการทํางานจะสําเร็จได้ ต้ องทําอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
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แปลงไม้ ประดับกลางแจ้ งแล้ วยังมีโรงเรือนไม้ ในร่ มด้ วย จุ ดเด่นคือกล้ วยไม้ จาํ พวกรองเท้ านารีชนิด
ต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (4)
นําท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่ งหนึ่งในภาคเหนือและ
เป็ นพระธาตุท่มี ีช่ ือเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็ นเจดีย์แห่ งแรกของเมืองล้ านนา ซึ่งมีความ
เก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิวธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้ อย่างเต็มตามีลักษณะเป็ นเจดีย์สที องอร่าม
2 องค์คู่ กันและถือเป็ น พระธาตุประจําปี กุน ถือว่ าครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ท่ีเกิดปี กุน ควรได้ เดินทางมา
สักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิต
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จากนั้นออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช้ างมูบ ณ ฐานปฏิบตั ิการดอยช้างมู บ ถือเป็ นแลนด์มาร์คอีก
จุดที่วิวสวยงามมากๆ และยังอนุญาตให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้ เพียงแค่
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนเข้ าชม ทางเข้ าทําเป็ นแนวเหมือนเขาวงกตที่สร้ างด้ วย
รั้วไม้ ไผ่

นําท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรื อ ดอยผาฮี้ อยู่ ท่ีตาํ บล โป่ งงาม อําเภอแม่ สาย เป็ นหมู่ บ้านเล็กๆ
ท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ท่นี ่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์
แดง มูเซอร์ดาํ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีถางป่ าจนหัวโล้ นแล้ วปลูกฝิ่ น ข้ าวโพด จนกระทั่งในปี 2531
เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้ เข้ ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ ชาวบ้ านเลิกทําไร่ เลื่อนลอย และสอนให้
ชาวบ้ านเรียนรู้ท่จี ะอาศัยร่วมกับป่ า ห้ ามไม่ให้ ตัดไม้ ทาํ ลายป่ า และสนับสนุนให้ ชาวบ้ านปลูกกาแฟกัน
มากขึ้น จนกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หันมาปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน
โดยส่งเสริมให้ ปลูกกาแฟพันธุอ์ าราบิก้าซึ่งให้ ผลดีในพื้นที่สงู จนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูก
กาแฟดีกว่ าปลู กฝิ่ น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่าอาข่า บ้ านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่ าไม้ ท่เี ขียว
ขจี วิวเบื้องหน้ าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้ อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ ชิงช้ า (มีเป็ นบาง
วัน) และให้ ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม
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ความพิเศษของ ร้าน กาแฟผาฮี้ คือ วิวของร้ านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้ า มีมุม
นั่งเล่นเก๋ๆ ชมวิวห้ อยขา จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ

คํ่า

จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่ าร์ เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมหลายอย่างไว้ ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ของที่ระลึกฝี มือชาวเขา เสื้อผ้ า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง
และสินค้ างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ ด ให้ อิสระทุกท่านในการเลือกซื้อ
(หากปิ ดให้ บริการจะนําท่านไปยังหอนาฬิกา อ.เฉลิมชัย)
อิสระรับประทานอาหารเย็น
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพ่ กั KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า

DAY 3 วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – AQUATALE
CAFÉ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิน่ กรณีหอ้ งอาหารไม่เปิ ด
ให้บริการ (5)
นําทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ท่ถี นนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้
ค้ นพบ พระแก้ วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม(วัดพระแก้ ว)กรุงเทพฯ ในปั จจุบัน ตามประวัติเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้ าสามฝั่ง
แกนเป็ นเจ้ าเมืองครองเชียงใหม่น้ันฟ้ าได้ ผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่งและได้ พบพระพุทธรูปลงรักปิ ดทองอยู่
ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้ พบว่าเป็ นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้ างด้ วยหยกซึ่งก็คือพระแก้ ว
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มรกต ปัจจุบันวัดพระแก้ ว เชียงรายเป็ นที่ประดิษฐานพระหยก ซึ่งสร้ างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา

นําท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมี
เนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม จุ ดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่ง
เป็ นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้ านนา ภายในเจดีย์
ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ มาเยือนวัด
แห่งนี้จะเหมือนกับได้ ข้ นึ สวรรค์
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นําท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึ่งในวัดที่มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่น
ของวัดแห่ งนี้คือ “วิหารร่ องเสือเต้ น” ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัววิหารที่สวยงาม
และมีเอกลักษณ์ เป็ นศิลปะแนวประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช้ โทนสีนาํ้ เงิน
และสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อ่อนช้ อย

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย (6)
จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ข้ นึ ชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของ
ผู้สร้ างและออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิ นแห่ งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาล
ใจในการสร้ างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้ าง
วัดให้ เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุ ษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่ นของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่ งด้ วย
ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่งดงามเป็ นฝี มือ
ภาพเขียนของอาจารย์เอง
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นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ สิ งห์ป าร์ค (ไร่ บุ ญ รอด) เป็ นแหล่ งท่ องเที่ย วเชิ ง เกษตรที่เต็ม ไปด้ วยจุ ด
ท่องเที่ยวน่าสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็ นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่ง
ดอกคอสมอส (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้ นทางกิจกรรม
ผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่น่ีคือการมุ่งเน้ นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ
และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว)

นําท่านออกเดินทางไปยัง AQUATALE CAFÉ เป็ นคาเฟ่ ที่มีบรรยากาศร่ มรื่น เต็มไปด้ วยสีเขียว
รอบๆ บริเวณ สไตล์การออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ ที่ให้ ความรู้สกึ ลึกลบ สงบ และร่มเย็น อยู่ห่างจาก
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพียง 5 นาทีเท่านั้น

ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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18.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3210 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้ นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง ท่านสามารถซื้ อนํ้าหนักกระเป๋ าหรืออัพทีน่ งั ่
ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่ โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้ นเครือ่ งบินได้น้ าํ หนักไม่เกิน 7
กิโลกรัม**
19.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว

29 – 31 ธันวาคม 2564
30 ธันวาคม 64 – 01 มกราคม 65
31 ธันวาคม 64 – 02 มกราคม 65
01 – 03 มกราคม 2565

9,999
10,999
10,999
10,999

2,000
2,000
2,000
2,000

** ไม่มรี าคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **
(ไม่มที นี่ ัง่ บนเครื่องบิน)**
**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ ด้**

ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้ า หากมี ผ้ ู เ ดิ น ทางตํ่า กว่ า 9 คน ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางหรื อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
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- กรณี พ กั 3 ท่ า น/ห้อ ง ทางโรงแรมจะทํ า การเสริ มเตี ย งให้เ ท่ า นั้น การเสริ มเตีย งจะขึ้ น อยู่ กับ
นโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้ เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ ฟูกในการ
เสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 500 บาท
ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทีจ่ ํ าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงือ่ นไขและข้อจํ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซี น การ
ตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)
รวมถึง ค่ า ภาษี ส นามบิ น และค่ า ภาษี นํ้า มั น ทุ ก แห่ ง กรณีต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ วี ล แชร์
(WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
เป็ นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
- กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่ เกิน 7 กก. (หากต้ องการซื้ อนํ้าหนั ก
กระเป๋ าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่)
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ)
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้ อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็ น
เตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้ โรงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน
อ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ ทาง
บริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่ร้ จู ักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน
จําเป็ นต้ องชําระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
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- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ
กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่ งไม่รวมประกัน
สุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท
คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้ องพัก(ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้ าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่เี พิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่ าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่ าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่ าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความต้ องการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้ บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ท่สี ายการ
บินเป็ นผู้กาํ หนด
- ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงือ่ นไขการจอง
- มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่าน
จองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ ทาํ การยกเลิก
การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ ได้ รับยอดเงินตามเวลาที่กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้ อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้ องทําจองเข้ ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่มี ีคิวรอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ สทิ ธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี ่ังจํากัด
- ยกเว้ นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํ านวน เท่านั้น
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระภายในระยะเวลาที่
ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน
เงินมัดจําให้ ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
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เงือ่ นไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่วี ัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้ จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจํา
ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้ จ่ายจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าํ ระแล้ วทั้งหมด
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ ามการเข้ าออกของแต่ละ
จังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพี
เรียดถัดไปให้ กบั ลูกค้ า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุก
กรณี

หมายเหตุ
- กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ า
ของสายการบิน ภั ยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้ ว ง คํา สั่งของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ และอื่น ๆ ที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้ องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอาํ นาจในการตัดสินใจหรือให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพี
เรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายการดําเนินการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีท่ีท่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่ น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน
หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออก
บัตรโดยสารให้ และท่านจําเป็ นต้ องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชั่วโมง โดย
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- ในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ ท่โี รงแรมและจําเป็ นต้ องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้ องการ
- หลังจากท่านชําระค่ าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางให้ ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

**เมือ่ ท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่ อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

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

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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