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3 วัน 2 คืน เชียงราย สิงห์ปาร์ค 

 

 

 
บิน กรุงเทพ – เชียงราย– กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ราคาพเิศษ 11,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 10 ท่าน 
เชียงราย – พระต าหนกัดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – สามเหลี่ยมทองค า  

เชียงรายไนทบ์าร์ซ่า – วดัร่องขนุ – วดัร่องเสือเตน้ – วดัพระแกว้มรกต – สิงห์ปาร์ค – วดัห้วยปลากั้ง 
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3 วัน 2 คืน เชียงราย สิงห์ปาร์ค 
วันแรก เชียงราย– พระธาตุดอยตุง – พระต าหนักดอยตุง – สามเหลี่ยมทองค า – เชียงราย (ค้าง 2 คืน) 

06.30 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Thai Smiles อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน) 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรายโดย เที่ยวบิน WE130 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.35 ชัว่โมง)  
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงราย น าท่านรับสัมภาระ  
 น าท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง  ซ่ึงเรียกไดว่้าเป็นเจดียแ์ห่งแรกในอาณาจกัรลา้นนา ที่ไดม้ีการอญัเชิญพระ

บรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาท าการประดิษฐานอยู่ที่ น่ี จึงท าให้พระธาตุแห่งน้ีนั้นกลายเป็นที่
เลื่อมใสของชุมชนในหมู่บ้าน และนักท่องเที่ยวจ านวนมากซ่ึงต่างพากันเดินทางมาเพ่ือกราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิกนัที่บริเวณสถานที่แห่งน้ี ดงันั้นหากใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงรายแห่งน้ีตอ้งแวะมา
กราบไหวส้ักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล น าท่านเดินทางสู่พระต าหนักดอยตุง หรือ พระต าหนกัสมเด็จยา่ที่
เรียกไดว่้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านไดเ้ที่ยวชมความสวยงามของสวนพนัธ์ุไมน้านาชนิดภายในพระต าหนกัดอยตุง โดยภายในจะมี

การจัดแสดงพันธ์ุไม้นานาชนิดที่ เรียงรายอย่างสวยงาม พร้อมกับเดินถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกได้อย่าง
สนุกสนาน อีกทั้งยงัสามารถเดินชมความงดงามของศิลปะอนัโดดเด่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไดอ้ีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สามเหลี่ยมทองค า สถานที่เรียกไดว่้าเป็นพ้ืนที่รอยต่อของแม่น ้ าระหว่าง 
3 ประเทศไดแ้ก่ ไทย ลาว และพม่า ที่ไหลมาบรรจบกนัโดยมีแม่น ้าโขงกั้นตดัผ่านบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย
ลาว เรียกไดว่้าเป็นพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ จนเกิดเป็นวิวทิวทศัน์ที่มีความสวยงาม อีกทั้งบริเวณ
สามเหลี่ยมทองค าแห่งน้ียงัเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของเมืองเชียงราย ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ตวัเมืองเชียงราย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มื้อขนัโตก) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
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วันที่สอง สิงห์ปาร์ค – วัดพระแก้ว – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ที่หลายคนรู้จกัในนาม ไร่บุญรอด ตั้งอยูริ่มถนนสายเด่นห้า-ดงมะ

ดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าให้
สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ไดส้ัมผสั ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่, ไร่สตรอเบอร์ร่ี, 
ฟาร์มสัตว ์, เส้นทางทางป่ันจกัรยาน และ ทศันียภาพอนัสวยงามของบริเวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอร่ี 
ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาแบบเต็มอิ่ม ณ สิงห์ปาร์ค (ช่วงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์จะมีเทศกาลบอลลูนนานาชาติ (Balloon Festival) หากท่านสนใจขึ้นบอลลูนสามารถท าได ้โดย
ค่าบอลลูนไม่รวมในค่าทวัร์ และประกนัการเดินทางไม่รวมการขึ้นบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกชนิด) 

 

  
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ในไร่สิงห์ปาร์ค  
บ่าย ให้ท่านไดเ้ต็มอิ่มกบัการถ่ายรูปและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางไร่สิงห์ปาร์ค (ค่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรม

ไม่รวมในค่าทวัร์) 
15.30 น. น าท่านสักการะพระแก้วมรกต ณ วดัพระแกว้ เป็นหน่ึงในวดัที่ความส าคญัเป็นอย่างมากในเมืองเชียงราย 

เน่ืองจากเป็นสถานที่ประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ที่ตามต านานไดเ้ล่าขานกนัมาว่าองคพ์ระแกว้มรกต
น้ีไดถู้กคน้พบในวนัที่มีฝ่าพาลงมายงัยอดเจดียร้์างแห่งหน่ึงจนท าให้เจดียน์ั้นพงัทลายลงมาพร้อมกบัองค์
พระพุทธรูปปิดทอง ชาวบา้นจึงไดน้ ามากะเทาะออกและพบว่าภายในนั้นเป็นองคพ์ระแกว้มรกตที่เขียวทั้ง
องค ์จึงไดน้ ามาประดิษฐานที่วดัพระแกว้แห่งน้ี เพ่ือกราบไหวสั้กการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ถนนคนเดินใจกลางเมืองเชียงรายที่เต็มไปด้วยผูค้นมากมาย
เดินทางออกมาจบัจ่ายใชส้อยสินคา้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมไป
ถึงของฝากที่ระลึก เคร่ืองประดบั และอาหารสตรีทฟู้ดแบบพ้ืนเมือง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที่ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
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วันที่สาม อนุสาวรีย์พ่อขนุเม็งรายมหาราช – วัดร่องขุน – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ไร่ชาฉุยฟง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสักการะอนุสาวรียพ์่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นสถานที่ที่มีความส าคญัเป็นอย่างมากของเมืองเชียงราย 
เน่ืองจากเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปหล่อทองเต็มตวัของพระองค์ในฉลองพระองคเ์คร่ืองทรงกษตัริยแ์บบ
ล้านนาโบราณ ที่ตั้ งอยู่บริเวณถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งรายจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงราย
มากมายต่างพากนัเดินทางมาเพื่อกราบไหวส้ักการบูชาพระองค์กนัเป็นจ านวนมากและขอพรท่านได้เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ไดน้ าท่านเดินทางสู่วดัร่องขุน ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 
ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวดัให้เหมือนเมืองสวรรคท์ี่มนุษยสั์มผสัได ้เร่ิมสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเน้ือที่3 
ไร่ ไดซ้ื้อที่ดินเพ่ิมและมีผูบ้ริจาคคือคุณวนัชัย วิชญชาคร จนปัจจุบนัมีเน้ือที่ 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัล
ยาโณ รักษาการเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัร่องเสือเตน้เป็นอีกหน่ึงในวดัเชียงรายที่
ไดรั้บการพูดถึงเป็นอย่างมาก จากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว เน่ืองจากภายในวดัแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดย
ศิลปินพ้ืนบา้นของเมืองเชียงรายนั้นก็คือ นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ผูซ่ึ้งเป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน
วิหารวดัให้มีความสวยงามและโดดเด่นดว้ยการออกแบบในสไตลศ์ิลปะเชิงประยุกต์ที่เน้นการใช้โทนสีฟ้า
น ้ าเงิน และสีทองเป็นหลักจึงท าให้ออกมาเป็นผลงานที่มีความงดงาม นอกจากน้ีภายในวัดยงัเป็นที่
ประดิษฐานขององค์พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้บริเวณพระเศียร
ดา้นบนให้นกัท่องเที่ยวไดเ้ดินทางมากราบสักการบชูากนัอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสักการะองค์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัห้วยปลากั้ง ซ่ึงถือไดว่้าเป็นอีกหน่ึงในวดัเชียงรายที่มีความ
สวยงามเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของภายในวดัแห่งน้ีนั้นก็คือ พบโชคธรรมเจดีย ์ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่มีความสูง
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กว่า 9 ชั้น ถูกออกแบบมาในสไตล์จีนผสมลา้นนา จึงท าให้เกิดออกมาเป็นเจดีย์สีแดงขนาดสูงใหญ่ทรง
แหลมที่มีความแปลกตาประดับประดาไปด้วยรูปป้ันของมังกรล้อมรอบตัวเจดีย์ จนกลายมาเป็นความ
สวยงามของศิลปะสองรูปแบบได้อย่างลงตัว น าท่านสู่ไร่ชาฉุยฟง แหล่งเพาะปลูกใบชาช่ือดัง ที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาสัมผสักบับรรยากาศของไร่ชาไดอ้ย่างใกลชิ้ด อีกทั้งยงัมีร้านคาเฟ่บริเวณดา้นบนให้
นกัท่องเที่ยวไดม้านัง่จิบชา ไปพร้อมกบัการทานของหวานที่มีส่วนผสมของชาเขียวซ่ึงตอ้งบอกเลยว่าอร่อย
มากๆ อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านแวะซ้ือของฝากจาก
เมืองเชียงราย 

 
 
19.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
21.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE137 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชัว่โมง)    
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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3 วัน 2 คืน เชียงราย สิงห์ปาร์ค 
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :    8-10 ต.ค. / 15-17 ต.ค./ 29-31 ต.ค./ 12-14 พ.ย./ 26-28 พ.ย./ 3-5 ธ.ค. 2563 
      14-16 ม.ค./ 21-23 ม.ค. / 25-27 ก.พ./ 11-13 มี.ค./ 26-28 มี.ค. 2564 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :   22-24 ต.ค./ 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564/ 11-13 ก.พ. 

อตัราค่าบริการ   ต.ค. 63 – มี.ค. 64 หยดุยาว/ ปีใหม ่
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

11,900 13,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,500 3,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 11,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 7 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน Thai Smiles (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

3 วัน 2 คืน เชียงราย สิงห์ปาร์ค 
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :   8-10 ต.ค.63   15-17 ต.ค.63   29-31 ต.ค.63      

 12-14 พ.ย.63     26-28 พ.ย.63   3-5 ธ.ค.63    
 14-16 ม.ค.64       21-23 ม.ค.64     
 25-27 ก.พ.64   11-13 มี.ค.64      26-28 มี.ค.64 

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :  22-24 ต.ค.63   25-27 ธ.ค.63  31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  
     11-13 ก.พ.64 (เทศกาลบอลลูน)  

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

 


