
 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (BKK) 

VZ130 BKK(กรุงเทพ) - CEI(เชียงราย) 06.30-07.55 

VZ135 CEI(เชียงราย)- BKK(กรุงเทพ) 19.55-21.20 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 



มาตรการดแูลป้องกนั การติดเช้ือโควิด-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนการเดนิทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ ก่อนใหบ้รกิารทุกครัง้ 
- โต๊ะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ท่านละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมอืประจ ารถ ตลาดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
 

DAY1  (กรุงเทพฯ) สุวรรณภมิู – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ชุมชนกะเหร่ียงคอยาว – พระ

ต าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ – วน

อทุยานถ า้หลวง -ขนุน ้านางนอน         (B/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทยเวียต

เจท็ แอร์ โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบั

หน้ากากอนามยัแบบผ้า และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก

เดินทาง  *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการ

บินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 

06.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบิน ไทยเวียตเจท็ แอร์ 

เที่ยวบนิที่ VZ130 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้

ท้องเครื่อง และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสีย

ค่าบริการเพ่ิมตามจริง**  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั 

 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  

 (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคนขบัรถก่อนการเดินทาง) 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

น าท่านเดนิทางไปชม วิถีชีวิตกะเหรี่ยงคอยาว  สถานทีท่่องเทีย่วเชงิการเกษตรรวมหมู่บา้นชาวเขา อาขา่ ลา
หู่ ปาด่อง กระเหรีย่งคอยาว ปะหล่อง  ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากพืน้เมอืง 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ออกเดินทางสู่ พระต าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนักดอยตุงก่อตัง้ขึ้นจากพระราชด าริ
ของ สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรอืสมเด็จย่า อาคารพระต าหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลงัแรกของ
สมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรพัยส์่วนพระองค์ ที่เน้นความเรยีบง่ายและการใช้ประโยชน์  มลีกัษณะการ



ก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ไฮไลทส์ าคญัในการมาเทีย่วดอยตุง นัน่กค็อืการเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทุ่งดอกไมส้สีนั 
สดใส นัน่คอื สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวในหุบเขา 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั พระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุทีม่ ี
ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถือเป็นเจดยี์แห่งแรกของเมอืงล้านนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็ววิ
ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลักษณะเป็นเจดยี์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันและถือเป็น พระธาตุ
ประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืง
ในชวีติ 

 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงัจุดชมววิดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่ววิ
สวยงามมากๆ และยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้เพียงแค่แสดงบัตร
ประจ าตวัประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 



 

น าท่านเดนิทางไปยงั วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยนางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย มเีนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2529 ในอดตีถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักที่จะรูจ้กั 
ตัง้แต่มเีหตุการณ์เยาวชนทมีหมูป่าติดถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขี่าวออกไปทัว่โลก ที่นี่จงึกลายเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีค่นนิยมมาเมื่อมาเชยีงราย มาตามรอยทมีหมูป่า 

 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PIMANN INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
 

 



 

DAY 2 วดัร่องเสือเต้น – วดัห้วยปลากัง๊ - วดัป่าสกั – วดัพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองค า – 
เชียงรายไนท์บาซาร ์          (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานที่โดดเด่นของวดั
แห่งนี้คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็น
ศลิปะแนวประยุกต์ ที่มศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสี
ขางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนังทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอีกวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขา
รายรอบวดั สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถึง 9 
ชัน้ รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมล้านนา ภายในเจดยี์ ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัป่าสกั  วดัเก่าแก่คู่เมอืงเชยีงแสนที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ล้านนามาตัง้แต่
สมยัโบราณ สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้าแสนภู กษัตรยิ์องค์ที ่3 พระโอรสในพระเจ้าชยัสงครามแห่งราชวงศ์มงัราย 
เจ้าผู้ครองนครเชยีงใหม่ ทรงสร้างขึน้หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดม้าสร้างเมอืงเชยีงแสน มลีกัษณะเด่นทางสถาปัตยก
รรมเนื่องจากไดร้บัอทิธพิลมาจากหลากหลายศลิปะ ไดแ้ก่ พุกาม จนี ขอม สุโขทยั 



เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

หลงัจากนัน้ วดัพระธาตุเจดียห์ลวง อ าเภอเชยีงแสน เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของเมอืงเชยีงแสน สรา้งโดยพระเจา้แสน
ภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเมง็รายมหาราช ปฐมกษัตรยิ์ของอาณาจกัรล้านนาไท เมื่อ พ.ศ. 1887 (ประมาณ
กลางพุทธศตวรรษที ่19 ) หลงัจากนัน้พระเจ้าแสนภูไดเ้สด็จไปครองเมอืงเชยีงใหม่แทนพระราชบดิา พร้อมทัง้
น าอฐัของพระราชบดิา คอืพ่อขุนเมง็รายมหาราชทีเ่สดจ็สวรรคตทีเ่ชยีงใหม่กลบัมายงัเมอืงเชยีงรายดว้ย 

 

หลังจากนัน้พาท่านไปยัง สามเหลี่ยมทองค า เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
(เชยีงราย) ลาว (แขวงบ่อแกว้) และพม่า (แขวงท่าขีเ้หลก็) มลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่ามเหลีย่มบรรจบกนั โดยมแีม่น ้า
โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว บริเวณนี้ยงัเป็นที่บรรจบกันของแม่น ้า โขงและแม่น ้ารวก มีจุดท่องเที่ยว
อย่างเช่น หลกักิโลเมตรสามเหลี่ยมทองค า, ซุ้มประตูโขง, ตุงเฉลมิพระเกียรติ , พระเชยีงแสนสี่แผ่นดนิ (พระ
พุทธนวลา้นตื้อ) สกัการะ หลวงพ่อผาเงา ประทบันัง่ขดัสมาธปิางมารวชิยั์ และขึน้ไปยงัจุดชมววิแม่น ้าโขงที่สวย
ทีสุ่ดจุดหนึ่งบนพระบรมธาตพิุทธนิมติเจด ี



 

 น าท่านเดนิทางไปยงั เชียงรายไนท์บาซ่าร ์เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมหลายอย่างไวด้ว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซื้อ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ เชียงรายไนซ์บาซ่าร ์

 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PIMANN INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 



 

DAY 3 วดัร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-กรุงเทพฯ
(สุวรรณภมิู)                                                                                                                       (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สร้าง
และออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาติชาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสร้างวดั
แห่งนี้อยู่ 3 ประการ คอื เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรค์ที่
มนุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงั
มภีาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 

น าท่านชม สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุง่เนน้
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าเข้า ไม่รวมค่า
กิจกรรม)  



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

มุ่งหน้าเดนิทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ทีต่ัง้อยู่บนภูเขาสงู เป็นไร่ชาทีป่ลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนดม์าร์ค ที่ทุกคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้วที่นี่ยงัมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซื้อชา
คุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกั
ออกอากาศ”  

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
19.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจท็ แอร ์เท่ียวบินท่ี VZ135   

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี กระเป๋าสมัภาระ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว เพ่ิม 

22 - 24 กนัยายน 2563 5,999 1,500 
28 - 30 กนัยายน 2563 5,999 1,500 
2 - 4 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
8 – 10 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
13 - 15 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
18 – 20 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
21 – 23 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
25 – 27 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
29 – 30 ตุลาคม 2563 6,999 1,500 
7 – 9 พฤศจิกายน 2563 6,999 1,500 
15 – 17 พฤศจิกายน 2563 6,999 1,500 
21 – 23 พฤศจิกายน 2563 6,999 1,500 
26 – 28 พฤศจิกายน 2563 6,999 1,500 

29 พฤศจิกายน – 1 ธนัวามคม 2563 6,999 1,500 
4 – 6 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 
11 – 13 ธนัวาคม 2563 7,999 1,500 
19 – 21 ธนัวาคม 2563 7,999 1,500 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ช าระเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท่์านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  



- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเทีย่วปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวนัอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเ ฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบนิ
อาจจะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบริษทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


