
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/01967 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

เชียงราย 3 วัน 2 คืน 

ดอยตุง สิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง 



 

 

เชียงราย 3 วัน  -2- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

 
 

กำหนดการเดนิทาง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบนิแมฟ่า้หลวง เชียงราย – 

                                      วัดพระแกว้ - วัดรอ่งเสือเตน้ - วัดหว้ยปลากัง้ 
 

10.00 น. คณะพร้อมกันที ่สนามบนิดอนเมือง สายการบนิไทยไลออน์ แอร์ (THAI LION AIR)...เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ 

ทัวร์ ให้การตอ้นรับและอำนวยความสะดวกด้านสมัภาระและการกเช็กอิน 

10.15 น.  ออกเดินทางสูส่นามบนิแม่ฟา้หลวง จังหวังเชียงราย โดยเทีย่วบนิที ่SL538 

14.00 น.      เดินทางถึง สนามบนิแมฟ่า้หลวง เชียงราย รบัสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแกว้ ตัง้อยู่ที่ถนนไตรรตัน์ 

ใจกลางเมืองเชียงราย ปัจจุบันได้รบัการยกฐานะ

เป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 แมใัน

ปัจจุบนัจะไม่มีพระแก้วมรกตองค์จริงอยู่ที่นี่ แต่

ภายในวดัยังมีโบราณสถาน และโบราณวตัถุสร้าง

ด้วยศิลปะแบบล้านนาโบราณ เป็นอาคารไม้ ตาม

จินตนาการของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ 

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในมี พระ

พุทธรัตนากร นวุตติวัสสานุสรณ์มงคล หรือ พระหยกเชียงราย 

จากนั้น นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จาก

ฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา หรือ สล่านก ศิลปินท้องถ่ินชาว

เชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุ่นอัน

เล่ืองชื่อ วัดแห่งนี้เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำ

เงินฟ้าตัดสลับกับสีทอง อีกหนึ่งความงดงามภายในอุโบสถต้องยกให้องค์

พระประธานของที่นี่นั่นคือ "พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ" พระ

ประธานสิงหห์นึ่งสีขาวมุก ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร เด่น

เป็นสง่าท่ามกลางสีน้ำเงิน - ฟ้า ของภาพวาดที่อยู่รายล้อม 

 

จากนั้น    นำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดด

เด่นของวดันี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม

เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาผสมจีน เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BLUE LAGOON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแมฟ่า้หลวง  

      จดุชมววิฐานปฎบิัตกิารดอยชา้งมูบ - ดอยผาฮี ้– กาแฟภูผาฮี ้-   

                                         เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ 

เชา้  รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่ง

ภายนอกด้วยปีกไม้ ซึ่งเป็นไม้สักขนาดเล็กที่ได้จากการทอนไม้ที่ไม่ไดข้นาดในสวนป่าขององค์การ
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อตุสาหกรรมป่าไม้ เพ่ือให้ไม้สกัที่เหลือเจริญเติบโตแข็งแรง ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในพระตำหนักบุ

ผนังด้วยไม้สนจากลังไม้ที่ใส่เครื่องมือและอุปกรณข์นาดใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนพ้ืนเป็นไม้สัก

ทองที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น้อมเกล้าฯ ถวาย การสร้างพระตำหนักจึงเป็นตัวอย่างของการรู้จักใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

จากนัน้ นำท่านชม สวนรุกขชาตแิมฟ่า้หลวง เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้

ประดบัลดหล่ันไปตามไหล่เขา บนพ้ืนที่ราว 30 ไร่ 

หน้าพระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดิมของ

หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย ซึ่งเดิม เป็นเส้นทางลำเลียง

สำคัญและเป็นที่พักของกองคาราวานฝิ่น น้ำยาทำ

เฮโรอีน และอาวุธสงคราม แต่ในปัจจุบัน สร้าง

สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ตามพระราชดำริ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ที่ต้องการให้คนไทยที่ไม่มโีอกาสไปต่างประเทศ ได้เห็นไม้ดอก

เมืองหนาว 

จากนัน้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏบิัตกิารดอยชา้งมูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า 

เป็นแลนด์มารค์อีกจุดที่วิวสวยงามสามารถ

มองเห็นป่าเขา หมู่บ้าน และฐานทัพของพม่า

ของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างแบบพา

โนราม่า  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 

จากนัน้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่

สายติดกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่า

บ้านผาฮี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆทีพั่ฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการปลูกกาแฟและ

ขายเมล็ดกาแฟ จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภผูาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน 

ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด 

จากนัน้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไรช่าฉยุฟง ชาฉุยฟงเป็นทีรู่้จักกันดีในเรื่องชาแบบดั้งเดิมที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นศนูย์กลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ที่ไร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด เช่น 

ชาอัสสัม ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ ในพ้ืนที่สูงที่ระดับ

ความสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลและในพ้ืนที่

เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ สภาพอากาศและสภาพดินที่

เหมาะสมในจังหวัดเชียงรายอนุญาตให้ปลูกชาชั้นเย่ียมได้ 

ให้ท่านได้สมัผัสกับวิวไร่ชาที่ปลกูโค้งวนไปตามไหล่เขา 

นอกจากนี้แล้วท่ีนี่ยงัมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และ

ยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาต่างๆ คุณภาพดีไว้เป็นของ

ฝากหรอืกลับบ้านได้ 

จากนัน้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บารซ์าร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมือง

ของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก สิ่งทอ ของแต่งบ้าน และอาหารพ้ืนเมือง เป็นที่

จำหน่ายของที่ระลึกฝีมือชาวเขาและคนพ้ืนบ้านทั้งเสือ้ผ้า เครื่องประดับ กระเป๋าหลากแบบของชาวเขา  
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ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง ผ้าม่าน ผ้าลายปักฝีมือชาวเขาที่ชาวเขาจะนำมาจำหน่ายกันเองในราคาที่ไม่แพงนัก 

มีจำหน่ายของตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ มีลานเบยีร์ ร้านอาหารและการแสดงให้ได้รับชม 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั...เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

จากนัน้ นำท่านเขา้สู่ทีพ่ักโรงแรม BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทียบเทา่  

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง  พพิธิภณัฑ์บา้นดำ – สงิห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไรบุ่ญรอด -  

     วัดรอ่งขุน่ – สนามบนิแมฟ่า้หลวง เชียงราย -  สนามบินดอนเมือง 

                                         (กรุงเทพฯ) 

เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์บ้านดำ หรือ บา้นดำ 

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ สร้างขึ้น

โดย อ.ถวัลย ์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน 

จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้

มากมาย ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ 

ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้าน

เกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” โดยภายในจะตกแต่งด้วยผลงานศิลปะ

มากมาย เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเขินโบราณ เครื่องเงินล้ำค่า สิ่งของจากจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ทิเบต 

กระท้ังยุโรป จนถึงหนังสตัว์และเขาสตัว์ป่านานาชนิด เช่นหนังหมี หนังควาย หนังเสือ เป็นจำนวนมาก 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ด้วยพ้ืนที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่

ขึ้นเต็มเนินเขา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรม

ต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สิงห์ปาร์ค ชมสัตว์สาย

พันธุ์แอฟริกา ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด กิจกรรมผจญภัย

ท้าทายคนใจเด็ด และการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี และอื่นๆ อีก

มากมาย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  รา้นอาหาร 

จากนัน้ นำท่านชม วัดรอ่งขุ่น ไดร้บัการบรูณะออกแบบและ

ก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากวดั

เล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้

กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปตัยกรรมและ

งานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณตีดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเย่ียมชมวดันี้อย่างคับคั่งตลอดปี ซึง่

อาจารย์เฉลิมชัยปรารถนาจะสร้างวดัให้เหมือนเมือง

สวรรค์ที่มนุษย์สมัผัสได้ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก 

17.00 น. ได้เวลาอนัสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่ 

19.40 น. นำท่านเดินออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวสายการบิน ไทย ไลออน แอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL545 

21.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

   ******************************************** 

*** หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บริการ .... เชียงราย ดอยตุง สงิหป์าร์ค ไร่ชาฉุยฟง  (SL) 

อัตราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคาทัวร์ผูใ้หญ/่เดก็ 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ 

27 – 29 ตุลาคม 2564 10,999 1,500 

29 – 31 ตุลาคม 2564 10,999 1,500 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

01 – 03 ธันวาคม 2564 9,999 1,500 

02 – 04 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

13 – 15 ธันวาคม 2564 9,999 1,500 

15 – 17 ธันวาคม 2564 9,999 1,500 

16 – 18 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

17 – 19 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

18 – 20 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

23 – 25 ธันวาคม 2564 10,999 1,500 

07 – 09 มกราคม 2565 10,999 1,500 

14 – 16 มกราคม 2565 10,999 1,500 

21 – 23 มกราคม 2565 10,999 1,500 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 1,500 

*ราคาขา้งตน้เปน็ราคาทีต่ั๋วเครือ่งบนิวันทีท่ำการเชค็เมือ่วันที ่27 กันยายน 2564* 

*และอาจมีการเปลีย่นแปลงราคา และไฟล์ทบนิท่ีใกลเ้คียงแทน* 
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* กรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงไดเ้ทา่นัน้ * 

ราคาทวัรน์ีส้ำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น  

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจำนวนขัน้ตำ่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คันรถตู ้ 

กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจำนวนดังกลา่ว  

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรือรา้นคา้บางแหง่อาจจะยังไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลง หรืองด สถานทีด่ังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวสิัย** 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกล่าวรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินไทยไลออน แอร์ 

2. ค่ารถตู้ ... จำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าบริการนำทวัร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ยังไม่รวมค่าทิป) 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี

ต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้

จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติ่มตาม

การจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขับรถ และมคัคุเทศก์ 300 บาท / ทรปิ / ท่าน 

 เงือ่นไขการจอง และชำระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งสำเนาบตัรประชาชน พรอ้มชำระเงนิ คา่มัดจำ

ท่านละ 7,000.- บาท ... สำหรบัค่าทวัร์ส่วนที่เหลือท้ังหมด กรุณา

ชำระก่อนการเดินทาง 14 วนั ... หากไมช่ำระภายในเวลาที่

กำหนด ถือวา่ทา่นสละสทิธิ์ ยนิดีใหบ้รษิัทฯ ทำการยกเลิก และยนิยอมใหย้ดึเงนิมัดจำทันที 

 

บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้่านชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 
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 หมายเหตุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพัก

โรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

เพราะถือเป็นเหตุสดุวิสยัที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

จากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การ

ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรตดิขัด และ

ทรัพยส์ินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจ

การควบคุมของบริษทัฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้สละ

สิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. เชียงราย 3 วนั 2 คืน (SL) ............วนัเดินทาง......................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์.......................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง...............) 
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 
   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


