
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง : เมษายน – มิถนุายน 64 

                              เริ่มตน้     8,999.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอ่วเมืองลา้นนา ผาฮ้ี เชียงราย  
3 วนั 2 คืน 



 

 

 

เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น 

วันท่ี 1 สวุรรณภมูิ – สนามบินเชียงราย – วดัรอ่งเสือเตน้ – วดัหว้ยปลากัง้ 

–ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตเุจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

วันท่ี 2 
ไรช่าฉยุฟง - ดอยตงุ - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมบู –  
บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้– ถ า้หลวงวนอทุยานขนุน า้นางนอน 

  // 

วันท่ี 3 
วดัรอ่งขุ่น – สิงหป์ารค์ – พิพิธภณัฑบ์า้นด า–– สนามบินเชียงราย - 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 

  // 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

เชียงราย 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วัดร่องเสือเต้น –  
วัดห้วยปลากั้ง–ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสันติคีรี 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET 
(VZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
* กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน * 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดชียงราย โดยสายการบินไทยเวียด  THAI VIET JET (VZ) 

เท่ียวบินท่ี VZ130 (ใชว้เลาบินประมาณ 1ชั่วโมง 25 นาที)  *** ไกดท์อ้งถิ่นรอรบัที่สนามบินเชียงราย *** 
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

จากนัน้น าท่านขึน้เดินทางท่องเท่ียวโดยรถตูป้รบัอากาศ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนโูจ๊กหรือเซตอาหารเชา้ (มือ้ท่ี1) 

09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่  วัดรอ่งเสือเตน้ เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีความสวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงาม



 

ทางสถาปัตยกรรม มีความคลา้ยกบัวดัรอ่งขุ่น โดยเกิดจากการสรา้งสรรคข์องศิลปินชาวบา้น คือ “นายพทุธา 
กาบแกว้” หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินทอ้งถิ่นชาวเชียงราย ท่ีมีโอกาสเขา้ไปศึกษาและเป็นลูกศิษย ์อาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ในการสรา้งวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสรา้งวิหารวัดร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาท่ีได้
เรียนมารงัสรรคใ์หเ้กิดประโยชน ์จนเป็นวดัท่ีมีความสวยงาม รว่มใชเ้วลาก่อสรา้งแลว้เสร็จถึง 11 ปี ดว้ยการ
ใชศิ้ลปะแบบไทยประยกุต ์ท่ีมีความชดชอ้ย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคารใชสี้น า้เงินตดักบัสีทอง 
 
 
 
 
 
 
เดินทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ ตัง้อยู่ในต าบลริมกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีความ
สวยงามไม่แพว้ดัอื่นๆในจงัหวดัเชียงราย ตัง้อยูบ่นเขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขาและวิวท่ีงดงาม จดุเด่นของวดั
นีคื้อ "พบโชคธรรมเจดีย"์ เจดียส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศิลปะจีนผสมลา้นนนาสง่างามดว้ย 
ทนัไดท่ี้มีมงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดียจ์  าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย ์ประดิษฐาน
พระพทุธรูปและพระอรหนัตต่์างๆ รวมถึงเจา้แมก่วนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดิมเคยเป็นวดั
รา้งท่ีมีมาแต่โบราณ ถกูบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาว
เชียงรายอีกครัง้ และมีความเชื่อกนัว่าหากใครมาเยือนจะรูสึ้กเหมือนไดข้ึน้สวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี2) 
13.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เดิมชื่อบา้นแม่สลองนอก เป็นท่ีตัง้ของหมู่บา้นสนัติคิรี ต าบลแม่สลอง

นอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ระหว่างทางมีวิวสวย ๆ ของภเูขาท่ีสลบัซบัซอ้น  



 

 น าท่านชม พระบรมธาตเุจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอยสงูสดุของแม่สลอง ห่างจาก
หมู่บา้นประมาณ 4 กม.  พระบรมธาตฯุ สรา้งแลว้
เสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จย่า เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยกุต ์บนฐาน
ส่ีเหล่ียมลดชัน้ สงูประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละ
ประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบือ้งสีเทา มีซุม้จระน า
ดา้นละสามซุม้ เรือนธาตปุระดบัพระพทุธรูปยืนส่ีทิศ 
องคร์ะฆงัประดบัแผ่นทอง แกะสลกัลวดลายสวยงาม   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 3)  
ที่พัก น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก MAESALONG VILLA หรือที่พักเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

เชียงราย 

วันท่ี 2 ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ –  
บ้านผาฮี ้– ร้านกาแฟภูผาฮี ้– ถ า้หลวงวนอุทยานขุนน ้านางนอน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ท่ีพกั (มือ้ท่ี 4) 
 น าท่านสู่ ไรช่าฉยุฟง  ไรช่าเก่าแก่กว่า 500 ไร ่ท่ีตัง้อยู่บนภเูขาสงู กว่า 1,200 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 

ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติและทิวเขาท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ในอ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย นอกจากจะเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวใหท้กุคนไดเ้ขา้มาสมัผสักบัธรรมชาติ ไรช่า แลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีของอรอ่ยๆ ใหบ้ริการดว้ย 
บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไรช่าขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขาปลกูลดหลั่นกันเป็น นอกจากนีท่ี้ไรช่า
ฉยุฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซือ้ชาคณุภาพดีหลากสายพนัธุเ์ป็นของฝากได ้
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ พระธาตดุอยตงุ) อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นพระธาตปุระจ าผูท่ี้
เกิดปีกุน เป็นเจดียสี์ทอง 2 องคค์ู่กนัรูปทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเล็ก ตัง้บนฐานส่ีเหล่ียม กรุ
กระเบือ้งดินเผา เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวไทย ชาวลาว และชาวพมา่เป็นอย่างมาก จากนัน้เดินทางลงมา
ชม จากนัน้ชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไมเ้มืองหนาวท่ีมีพืน้ท่ี 25 ไร ่ภายในมีพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั
สวยงามผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนออกดอกตลอดปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร  (มือ้ท่ี 5 ) 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยชา้งมูบ ตัง้อยู่ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บา้นผาหมี ห่างจาก

ทางแยกวดันอ้ยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุของดอยตงุ มีพระสถปูชา้งมูบ เป็นเจดีย์
ขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นหินขนาดใหญ่ มีลกัษณะเหมือนชา้งหมอบอยู่ สภาพโดยรอบเป็นตน้โพธิ์ใหญ่ และ
ตน้สนซึ่งใชป้ลกูเพื่ออนรุกัษ์ดินและตน้น า้ 

 น าท่าน เดินทางสู่ บ้านผาฮี ้หรือ ดอยผาฮี ้ ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส าหรบัการเดินทางท่ี
สะดวกสุด คือ จากตัวเมืองเชียงรายเข้าสู่อ  าเภอแม่สาย มายังดอยผาหมี จากดอยผาหมีประมาณ 7 
กิโลเมตร ก็มาถึงดอยผาฮี ้ เป็นหมู่บา้นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ท่ีใชช้ีวิตแบบเรียบง่าย เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ี
สามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บา้นไดแ้บบสบายๆ บา้นแต่ละหลังจะปลกูเรียงลดหลั่นกนัไปตามไหล่เขา 
และยังมีรา้นกาแฟวิวดีมากท่ีสุด เพราะตั้งอยู่บนขา้งสุดมองเห็นวิวได้เกือบทั้งหมู่บ้านผาฮี ้ นั่นก็คือ รา้น
กาแฟผาฮี ้

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ อทุยานแห่งชาติถ า้หลวง-ขนุน า้นางนอน ยอ้นรอยทีมหมูป่า ตัง้อยู่ ต.โป่งผา อ.
แม่สาย จ.เชียงราย ภายในมีสถานท่ีใหท่้านไดช้มความงดงาม ศาลาอนสุรณส์ถาน อนสุาวรียจ์่าแซม สระขุน
น า้มรกต ถ า้พระ ถ า้หลวง ศาลเจา้แม่นางนอน 
 
 

 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค่า้ตามอศัยาศยั ณ เชียงรายไนท ์บารซ์า 



 

ที่พัก น าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก คงการเ์ด้น วิว รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 
 

  

Day 

3 

 

 

เชียงราย 

วันท่ี 3 วัดร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – พิพิธภัณฑบ์้านด า–– สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณ
ภูมิ) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ท่ี 6) 
 น าท่านเดินทางสู่  วัดร่องขุน ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดเชียงราย ได้รบัการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน ์

จิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดัเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนขา้ง
เส่ือมโทรม ไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงาน ภายในอุโบสถยังมีภาพจิตกรรม
ฝาผนงัรวมทัง้อาคารแสดงภาพวาดท่ีตัง้อยู่ภายในบริเวณวดัเพื่อแสดงผลงานของอาจารย์ 
เฉลิมชยัใหน้กัท่องเท่ียวไดช้ื่นชม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่สิงหป์ารค์ หรือรูจ้ักกันในนาม ไรบุ่ญรอด แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย ดว้ยพืน้ท่ีกว่า 8,000 ไร่ ใหท่้านไดเ้ท่ียวชมฟารม์ ไร่ชา ไร่สตรอเบอรร์ี่ หรือถ่ายรูปกับรูปป้ัน
สิงหท์อง ตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 7) 



 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑบ์้านด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ ผูม้ากฝีมือทางดา้นจิตรกรรม และ
ปฏิมากรรม ท่ีน่ีมีพืน้ท่ีกว่า 100 ไร ่และมีภาพเขียนรวมถึงปฏิมากรรมล า้ค่าหลายชิน้  ปัจจบุนั ถงึแมอ้.ถวลัย์
จะถึงแก่อนิจกรรมไปแลว้ แต่บา้นด า ก็ยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมความงดงาม ศิลปะท่ีน่ีแตกต่างไม่
เหมือนใคร  ลกัษณะของบา้นด าจะเป็นกลุ่มบา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทกุหลงัทาดว้ยสีด า ซึ่งเป็นท่ีมาของค า
ว่า “บา้นด า” ซึ่งเป็นสีท่ี อ. ถวลัยโ์ปรดปราน  ในบา้นแต่ละหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีมีลวดลายงดงาม 
นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบัดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมีกระดกูสตัว ์เชน่ กระดกูชา้ง  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง   
19.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เท่ียวบินท่ี 

VZ135 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) 
21.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อัตราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

3-5 เม.ย. , 21-23 พ.ค., 18-20 มิ.ย. 64 8,999   บาท  
30 เม.ย. – 02 พ.ค. , 1-3 ,2-4 , 8-10 พ.ค. , 3-5 มิ.ย. 9,999   บาท 
พกัเดี่ยว เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3.  กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
  4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       รว่มคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ  
      เรียกรอ้ค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านัน้ 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน 
  2. ช าระค่าทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ ์โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 
      ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
     การยกเลิกการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดย หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จริง(ถา้มี) 
อาทิเช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปลีย่นแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ใหท่้านไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
 
อัตราบริการนีร้วม 
    1.ค่าบตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบน   
       เครื่องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 
    2. ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจ 



 

       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรือไม่มี ขอปรบัพกั TWIN แทน 
กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟกูที่นอนเสริม ขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 


