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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- เชยีงราย - วดัพระแกว้ - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้ - เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์

 
09.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 
11.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ136 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ช่ัวโมง 25 นาท)ี  
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

โดยรถตูว้ไีอพ ีน าท่านออกเดนิทางเขา้สู ่จงัหวดัเชยีงราย น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรัตน์ ใจกลาง
เมอืงเชยีงราย ปัจจุบันไดรั้บการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มพีระแกว้มรกตองค์

จรงิอยู่ทีน่ี่ แต่ภายในวัดยังมโีบราณสถาน และโบราณวัตถุสรา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนาโบราณ เป็นอาคารไม ้ตามจนิตนาการ
ของ อาจารย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในม ีพระพุทธรัตนากร นวุตตวัิสสานุสรณ์
มงคล หรอื พระหยกเชยีงราย 
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จากนั้นน าท่านชม วดัร่องเสอืเตน้ ไฮไลคท์ี่ส าคัญอยู่ทีพ่ระอุโบสถใหม่ที่สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยุกต ์จากฝีมือ
การรังสรรคข์อง นายพุทธา หรือ สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชัย ในการสรา้งวัด

ร่องขุ่นอันเลื่องชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัดสลับกับสทีอง อีกหนึ่งความ
งดงามภายในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธานของที่นี่น่ันคือ "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" พระประธานสงิหห์นึ่งสี

ขาวมุก ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เด่นเป็นสง่าท่ามกลางสนี ้าเงนิ - ฟ้า ของภาพวาดทีอ่ยู่รายลอ้ม 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยู่บนเขามเีนนิเขารายรอบวัดสามารถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเด่นของวัดนี้ 
คือ "พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึง่เป็นเจดียท์ี่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถาปัตยกรรมแบบ
ไทยลา้นนาผสมจนี เชือ่กันว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกับไดข้ ึน้สวรรค ์
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ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารท่านดวยอาหารเหนอืทอ้งถิน่แบบ
ขนัโตก  
 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลาดนัดยามค ่าคนื ในตัวเมอืงเชยีงราย ที่
มีสนิคา้พื้นเมืองของเชยีงรายใหจ้ับจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก สิง่ทอ ของแต่ง
บา้น และอาหารพืน้เมอืง เป็นทีจ่ าหน่ายของทีร่ะลกึฝีมอืชาวเขาและคนพืน้บา้นทัง้เสือ้ผา้ 

เครือ่งประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา ผลติภัณฑพ์ืน้เมอืง ผา้ม่าน ผา้ลายปักฝีมือ
ชาวเขาทีช่าวเขาจะน ามาจ าหน่ายกันเองในราคาทีไ่ม่แพงนัก มจี าหน่ายของตกแต่งบา้นที่
ท าจากไม ้มลีานเบยีร ์รา้นอาหารและการแสดงใหไ้ดรั้บชม 

 
ทีพ่กั Grand Vista Hotel Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง ดอยตุง - พระต าหนกัดอยตุง - สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง - จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ - บา้นผาฮี ้- รา้น

กาแฟภูผาฮี ้- ดอยผาฮี ้- ดอยแมส่ลอง - ไรช่า 101 - พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ี

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ พระต าหนกัดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2531 
ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถาปัตยกรรมลา้นนา ตกแต่งภายนอกดว้ยปีกไม ้ซึง่เป็นไมสั้กขนาดเล็ก

ทีไ่ดจ้ากการทอนไมท้ีไ่ม่ไดข้นาดในสวนป่าขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เพือ่ใหไ้มสั้กทีเ่หลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ช ้

ประโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังดว้ยไมส้นจากลังไมท้ี่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ สว่นพืน้เป็นไมสั้กทองทีอ่งคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสรา้งพระต าหนักจงึเป็นตัวอย่างของ

การรูจ้ักใชท้รัพยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่า 
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ชม สวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปดว้ยสนามหญา้และ
สวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หนา้พระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นทีเ่ดมิของหมู่บา้น

อาข่าป่ากลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทางล าเลียงส าคัญและเป็นที่พักของกองคาราวานฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธสงคราม 
แต่ในปัจจุบัน สรา้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว ตามพระราชด ารขิองสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนี ทีต่อ้งการให ้
คนไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศ ไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาว 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ ตัง้อยู่แถวดอยตุง
บริเวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามสามารถ

มองเห็นป่าเขา หมู่บา้น และฐานทัพของพม่าของฝ่ังประเทศพม่าไดอ้ย่างกวา้ง
แบบพาโนราม่า  
 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ดอยผาฮี ้อยู่ในอ าเภอแม่สายตดิกับชายแดนไทยพม่า 
ชาวเขาเผ่าอาขา่บา้นผาฮี ้สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทัง้การปลูกใบ

ชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนาหมู่บา้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการ
ปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนัน้ใหท้่านอสิระ จบิชากาแฟทีร่า้น กาแฟ
ภูผาฮี ้รา้นกาแฟหลักสบิแต่วิวหลักลา้น ใหท้่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่

ตรงหนา้พรอ้มสดูอากาศใหเ้ต็มปอด 
 

 
 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ดอยแม่สลอง ตัง้อยู่ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจนีฮอ่ แห่ง

กองพล 93 ที่ตัง้หลักแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชือ่ว่า หมู่บา้นสันตคิีรี ตัง้อยู่ที่
ความสูงจากระดับน ้าทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายไดห้ลักมาจากการ
ปลูกชาอูห่ลง   

 
 น าท่านเยีย่มชม ไรช่า 101 ซึง่ถอืว่าเป็นไร่ชาทีส่วยงามอย่างมาก เพราะความสวยงามของไร่ชาทีนั่กท่องเทีย่วจะสามารถ

เห็นไดท้ันทีที่ไดสั้มผัส ดว้ยทวิเขาสลับซับซอ้นตัดรับกับไร่ชาขัน้บันไดอันสวยงาม นอกจากนี้ไร่ชา 101 ยังควา้รางวัล

ชนะเลศิการประกวดชาโลกบนดอยแม่สลองมาแลว้ อีกทัง้ "ชา" ยังถือเป็นพืชเศรษฐกจิของดอยแม่สลองซึง่บนดอยแม่ 
สลองจะมไีร่ชาอยู่มากมายเพราะชาของทีน่ี่ไดช้ือ่ว่ามคีุณภาพดมีากอกีทีห่นึง่เลยทเีดยีว 
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จากนั้นน าท่านเดนิต่อไปยัง พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ีตัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง 

ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึน้ไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสูงชันคดเคีย้วมาก พระบรมธาตุฯ สรา้ง
แลว้เสร็จเมือ่ราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดยีแ์บบลา้นนาประยุกต ์บนฐานสีเ่หลีย่มลด

ชัน้ สงูประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละประมาณ 15 ม.  ประดับกระเบือ้งสเีทา มซีุม้จระน าดา้นละสามซุม้ เรอืนธาตุประดับ
พระพุทธรูปยนืสีท่ศิ องคร์ะฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย   

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
ทีพ่กั Phu Chaisai Mountain Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ (พกับนดอยแมส่ลอง) 

เป็นหนึง่ในรสีอรท์บูตคิแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นคร ัง้แรกทีน่ าวถิชีวีติและสุขภาพมาสู่ประสบการณ์
วนัหยุด ภูใจใสมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นแบบชนบทและเป็นแบบอยา่งของการตอ้นรบัทีด่ทีีสุ่ดของชาวเหนอื 
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วนัทีส่าม ไรช่าฉุยฟง - สงิหป์ารค์ (ราคานีร้วมคา่น ัง่รถราง) - วดัรอ่งขุน่ - สนามบนิเชยีงราย - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

“ในชว่งยามเชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ทีข่อบฟ้า สดูอากาศบรสิทุธิจ์ากระเบยีงสว่นตัวในหอ้งพัก และมองเห็นทวิทัศน์ของภูเขา
และหุบเขาทีจ่ะท าใหคุ้ณลมืความกังวลลงได ้หรอืดืม่ด ่าไปกับววิทะเลหมอก” 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รูจ้ักกันดีในเรื่องชาแบบดัง้เดมิทีม่ีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชยีงราย ซึง่

เป็นศูนยก์ลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ที่ไร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด เช่น ชาอัสสัม ชาเขยีว ชาอู่หลง และชา
ด า ในพื้นที่สูงที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเลและในพื้นทีเ่พาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศ
และสภาพดนิทีเ่หมาะสมในจังหวัดเชยีงรายอนุญาตใหป้ลูกชาชัน้เยีย่มได ้ใหท้่านไดสั้มผัสกับววิไร่ชาทีป่ลูกโคง้วนไปตาม

ไหล่เขา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยังมรีา้นอาหาร เครื่องดืม่ เบเกอรี่ และยังสามารถชมิชาและเลอืกซือ้ชาต่างๆ คุณภาพดีไวเ้ป็น
ของฝากหรอืกลับบา้นได ้

 

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สงิหป์ารค์ เชยีงราย หรือ ไรบุ่ญรอด แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ย
พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ที่ข ึน้เต็มเนินเขา ท่านจะไดสั้มผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรม

ต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สงิหป์าร์ค ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยานชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 
กจิกรรมผจญภัยทา้ทายคนใจเด็ด และการแขง่ขันกฬีาตลอดทัง้ปี และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

 
 

จากนัน้น าท่านน่ังรถราง รถจะมบีรกิารทุก 15 นาท ี(ค่ารถรางรวมอยู่ในรายการทัวร์แลว้) 
ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางไร่ชา และทุ่งดอกไม้ที่
ผลดัเปลีย่นตลอดท ัง้ปี พรอ้มสนุกกบักจิกรรมต่างจุดต่างๆ เช่น จุดววิไร่ชา จุด

ชมชวีติสตัว ์
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านชม วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบูรณะออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึง่อยู่
ในสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อน

ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี ซึง่อาจารยเ์ฉลมิชัยปรารถนาจะสรา้งวัดใหเ้หมือน
เมืองสวรรคท์ี่มนุษยสั์มผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววาววจิติรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจติรกรรมฝา
ผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงามมาก  
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น าท่านแวะ ศูนยร์วมของฝาก จ.เชยีงราย จ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นมาตรฐานสากล เชน่ แหนม แคบหมู หมูยอ รวมของฝาก

และผลติภัณฑ ์OTOP ขึน้ชือ่ของเชยีงรายและต่างจังหวัด มทีัง้ของกนิและของใช ้รับรองความสด สะอาด ปลอดภัย ไดรั้บ
การยอมรับจากผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ 

 

17.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง สนามบนินานาชาตแิมฟ้่าหลวงเชยีงราย 
19.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ135 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาท)ี 

21.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 

(วนัแรงงาน) 
(ส)    VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(จ)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
12,999 2,500 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

03 – 05 มถิุนายน 2564 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
12,999 2,500 

10 – 12 มถิุนายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

17 – 19 มถิุนายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 

24 – 26 มถิุนายน 2564 (พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

08 – 10 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

15 – 17 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
(ส)    VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(จ)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

12,999 2,500 

26 – 28 กรกฎาคม 2564 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
(จ)    VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(พ)   VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

12,999 2,500 

29 – 31 กรกฎาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

05 – 07 สงิหาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

12 – 14 สงิหาคม 2564 
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

12,999 2,500 

19 – 21 สงิหาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 

26 – 28 สงิหาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

02 – 04 กนัยายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

09 – 11 กนัยายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 
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23 – 25 กนัยายน 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
10,999 2,500 

07 – 09 ตุลาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

13 – 15 ตุลาคม 2564 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคตฯ) 
(พ)   VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ศ)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

12,999 2,500 

14 – 16 ตุลาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

21 – 23 ตุลาคม 2564 

(วนัปิยมหาราช) 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 

(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 
12,999 2,500 

23 – 25 ตุลาคม 2564 
(วนัปิยมหาราช) 

(ส)   VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(จ)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

13,999 2,500 

28 – 30 ตุลาคม 2564 
(พฤ) VZ316 BKK-CEI 11.00 – 12.25 
(ส)    VZ135 CEI-BKK 19.55 – 21.20 

10,999 2,500 

 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่23 มนีาคม 2564 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 


