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แพ็คเกจที่พัก จ.เชียงราย 3 วัน 2 คืน
บินตรง โดยสายการบิน ไทยสมายล์
พัก โรงแรมโฟร์ ซีซนั ส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลีย่ มทองคา (Superior Tent) 4.5 ดาว พร้อมอาหารเช้า
รวม ที่พัก 2 คืน - ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - บริการรถส่วนตัวรับส่ง สนามบิน ที่พัก สนามบิน
สปา ทรีตเมนต์ 60 นาที - นั่งเรือท้องแบน ขีช่ ้าง ชมวิว พม่า, ลาว

เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ไม่รวม ค่าอาหาร - ค่าเดินทางท่องเที่ยวในเชียงราย - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์
ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

เลือกวันเดินทางได้เอง สาหรับ 2 ท่านขึ้นไป เข้าพัก1ส.ค.-30ก.ย. 63 ราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ
วันแรก
.........

.........

40,000.-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสระเช็คอินขึ้นเครื่อง - สนามบินเชียงราย - บริการรถรับสนามบิน ส่งที่พัก
อิสระเช็คอินบัตรโดยสายด้วยตัวเอง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ C11-C18 อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ตรงข้าม
ประตูทางเข้า หมายเลข 1-2
(ควรถึงสนามบินก่อนเวลาขึ้นเครื่อง 3 ชั่วโมงขึ้นไป / ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
ถึง สนามบินเชียงราย บริการรถรับส่ง เข้าที่พัก
เช็คอิน โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคา (Superior Tent) ด้วยตัวเอง
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วันสอง
เช้า
.........

วันสาม
เช้า
.........
.........

ทางโรงแรมให้การต้อนับท่านอย่างอบอุ่นด้วย Welcome Drink จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่่า
อิสระพักผ่อน - ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ1)
อิสระพักผ่อนในที่พัก หรือเลือกใช้บริการ สปา ทรีตเมนต์ 60 นาที และ นั่งเรือท้องแบน ขี่ช้าง ชมวิว พม่า, ลาว
กลับที่พัก โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคา (Superior Tent) อิสระพักผ่อน
อิสระอาหารเที่ยง - ค่่า
อิสระพักผ่อน - อาลาที่พัก - บริการรถส่วนตัว ส่งสนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ2) จากนั้นอิสระพักผ่อน
ได้เวลาเก็บสัมภาระ อ่าลาที่พัก
บริการรถแบบส่วนตัวส่งที่ สนามบินเชียงราย
อิสระเช็คอินบัตรโดยสายด้วยตัวเอง เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
เข้าพัก 1ส.ค.-30ก.ย. 63

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ต่อห้อง พร้อมอาหารเช้า
ท่านละ 40,000

อัตรานี้ สาหรับนักท่องเที่ยวคนไทย / พักเดี่ยว โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม
อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
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ตัวอย่างห้องพักแบบ One Bed Superior Tent และบรรยากาศโรงแรม
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อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน ไทยสมายล์
2. ที่พัก โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค่า (Superior Tent) 4.5 ดาว พร้อมอาหารเช้า ส่าหรับ 2 ท่าน
3. บริการรถรับส่ง สนามบิน ที่พัก สนามบิน
4. ท่าสปา ทรีตเมนต์ 60 นาที
5. นั่งเรือท้องแบน ขี่ช้างแสนรู้ ชมวิวประเทศเพื่อนบ้าน พม่า, ลาว
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อจองทัวร์)
6. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
8. ค่าพาหนะท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส่าเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, น่าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
* เมื่อช่าระค่าบริการยอดเต็มจ่านวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงก่าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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