4u Holiday Co., Ltd.
กําหนดการนัดหมาย

ศึกษาดูงาน : จ.เชียงราย 2 วัน 1 คืน
กําหนดการเดินทาง 12-13 ต.ค. 2556
ROUTING
เส้นทาง
BKK – CEI
CEI - BKK

FLIGHT NO.
เที่ยวบิน
FD 3203
FD 3206

วันที่
:
สถานที่
:
เจ้าหน้าที่
:
ป้ายที่สนามบิน :
ขั้นตอนที่สนามบิน :

DATE
วันที่
12 OCT 2013
13 OCT 2013

DEPARTURE
เวลาออก
07.55
21.40

ARRIVE
เวลาถึง
09.15
23.00

REMARK
หมายเหตุ
1 ชั่วโมง 20 นาที
1 ชั่วโมง 20 นาที

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 06.00 น.
ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 3 แถว 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
คุณวิสุทธิ์ 081 6348 345
4u Holiday / M.B.A.for Young Executives (Bangna Campus) #13, M.B.A. (Business Law) #11, R.U.
1. พบเจ้าหน้าที่ 4u Holiday เพื่อลงทะเบียน ตรวจเช็คและแจกเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
2. กรุณานํา กระเป๋าใบใหญ่ ของท่าน ติดป้ายผูกกระเป๋า เพื่อเตรียมตัวฝากกระเป๋า (Load) กับทางสายการบิน

ท่านสามารถฝากกระเป๋าเดินทางกับทางสายการบินได้จํากัดน้ําหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม
ส่วนกระเป๋า Hand Bag ที่ถอื ติดตัวขึ้นเครือ่ งบิน ต้องมีขนาดไม่เกิน 9*12*24 นิ้ว และน้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
3. นําบัตรประชาชน สําหรับการเช็คอินบัตรโดยสารโดยตัวท่านเองและให้ทา่ นฝากกระเป๋าเดินทางกับทาง
สายการบินด้วยตัวท่านเอง (เอกสารทีท่ ่านได้รับ : บัตรโดยสารเครื่องบิน และใบรับฝากกระเป๋า)
4. ผ่านขั้นตอนตรวจบัตรประชาชน เดินไปรอพบคณะเดินทางที่ประตูขึ้นเครือ่ ง ตามเวลานัดหมาย

การเตรียมตัว
อุณหภูมิ
สิ่งของจําเป็น

:
:

อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 องศาเซลเซียส
บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ, ชุดสุภาพตามที่โครงการกําหนด สําหรับศึกษาดูงาน,
โลชั่นกันแดด, แว่นกันแดด, ยาประจําตัว, รองเท้าสวมสบาย, ร่มกันฝน/แสงแดด, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ชาร์ตแบต

ข้อแนะนําในการท่องเที่ยว
1.
2.
3.
4.

กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมายของมัคคุเทศก์
เมื่อ Check Out จากโรงแรมที่พัก กรุณาวางกระเป๋าเดินทางไว้หน้าประตูห้องพักตามเวลานัดหมาย
กรุณาให้ความสนใจ ขณะมัคคุเทศก์กําลังบรรยาย
ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ กรุณาแจ้งให้มัคคุเทศก์ทราบทันที

เงื่อนไขการบริการ
1. ค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ,ค่าสัมภาระที่เกินน้ําหนัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
2. รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะเป็นไปในทางที่เกิดผลประโยชน์แก่คณะ
3. ค่าทัวร์ที่ท่านชําระให้กับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาดและทางบริษัท ฯ ได้ทําการชําระให้แก่สถานที่ท่องเที่ยว, ที่พักและค่าอาหาร
แบบเหมาขาดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ใช้บริการตามรายการที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์และมิสามารถขอหักค่าบริการต่าง ๆ คืนได้
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่นอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ,
การนัดหยุดงาน, การล่าช้าของสายการบิน ตลอดจนความเสียหายหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางอันเกิดขึ้นระหว่างเดินทางโดยสายการบิน
*** สายการบิน เพิม
่ มาตรการร ักษาความปลอดภ ัยพิเศษในทุกเทีย
่ วบิน เพือ
่ ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ***
้ เครือ
ห้ามนําของเหลวขึน
่ ง (ยกเว ้น นม สําหรับ ทารก หรือ หากมีความจําเป็ นต ้องนํ าของเหลวขึน
้ เครือ
่ ง ควรนํ าของเหลวบรรจุใส่ถงุ พลาสติก โดยภาชนะทีบ
่ รรจุ
ของเหลวต ้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ ร และเมือ
่ รวมของเหลวบรรจุภาชนะแล ้ว ก็จะต ้องไม่มค
ี วามจุเกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร หรือ 1 ลิตร ต่อ 1 คน)
้ เครือ
*** ห้ามนําอุปกรณ์ต ัดเล็ บใส่ในกระเป๋าถือขึน
่ ง เพราะจะถูกริบทิง้ รวมถึงของแหลมของมีคมทุกชนิด***
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4u Holiday Co., Ltd.

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
06.00 น.

07.55 น.
09.15 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เชียงราย – ศึกษาดูงาน – อ.แม่สาย – อ.ท่าขี้เหล็ก พม่า
อ.เชียงแสน ดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา – สบันงาขันโตก
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการ
บินแอร์เอเชีย แถว 3 เจ้าหน้าที่ของ 4U HOLIDAY พร้อมต้อนรับ แจกเอกสารสําหรับการเดินทาง
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางให้ท่าน และให้ท่านเช็คอินบัตรโดยสาร และฝากกระเป๋าเดินทางกับทางสาย
การบินด้วยตัวท่านเอง
ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3203
AIRCRAFT : Airbus 320 (ผังที่นั่งแบบ ABC DEF)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงราย จ.เชียงราย
ศึกษาดูงาน โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 2 อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
www.doikham.co.th
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ตามที่ทางโครงการกําหนด รองเท้าหุ้มส้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นําคณะเดินทางสู่ อ.แม่สาย สุดชายแดนประเทศไทย นําท่านผ่านพิธีการทางศุลกากร เพื่อข้ามแดนสู่
อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า (กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน ติดตัวไปด้วย) ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก
ซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด
นําคณะเดินทาง สู่ อ.เชียงแสน นําชม ดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ริมแม่น้ําโขง
ซึ่งเป็นจุดที่ดินแดนของ 3 ประเทศมาบรรจบกัน (ไทย–ลาว–พม่า) ซึ่งจากจุดนี้
สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน ชมทัศนียภาพที่งดงามของ
แม่น้ําโขง และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากฝีมือชาวบ้าน
บริการอาหารค่ํา ณ สบันงาขันโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรําแบบล้านนา
ที่พัก DIAMOND PARK INN CHIANGRAI RESORT & HOTEL, โทร (053) 053-754960-2
http://www.diamondparkinnchiangrairesort.com
อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่าน ไนท์บาซาร์เชียงราย เพลิดเพลินกับแสงสีของเมืองเชียงรายในยามค่ําคืน
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4u Holiday Co., Ltd.

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556
09.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
21.40 น.
23.00 น.

ดอยจอมทอง – พิพิธภัณฑ์บ้านดํา – วัดร่องขุ่น – ศูนย์ของฝาก OTOP
ท่าอากาศยานเชียงราย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทาง สู่ ดอยจอมทอง นมัสการพระธาตุดอยจอมทอง 1 ใน 9 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทาง
ไหว้พระธาตุเก้าจอมของเชียงราย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นําคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดํา บ้านที่ศิลปิน อ.ถวัลย์ ดัชนี สร้างขึ้นมา มากกว่า 40 ปี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 เจนเนอเรชั่น คือเป็นเจเนอเรชั่นไม้ ไม้ผสมปูน แล้วก็ เป็นบ้านคอนกรีต คอนเซปท์ทั้งหมดเป็น
งานสถาปัตยกรรมที่ศิลปินออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ล้านช้าง ล้านนา และ
สุวรรณภูมิทั้งหมด บ้านแต่ล่ะหลังก็จะมีคอนเซปท์ และความน่าสนใจที่ต่างกันออกไป สิ่งที่สะสมและจัด
แสดงภายในบ้านก็จะมีคอนเซปท์แนวคิดตามนั้น อย่างเช่นบ้านลาว ได้แรงบันดาลใจจาก สุวรรณภูมิ ข้างใน
ก็จะเป็นพวกเครื่ องเงิ น ซึ่ งทางพิ พิธภั ณฑ์เองตั้งใจที่จะไม่ติดตั้งป้ายชื่อในตอนนี้ เพราะยังอยากให้ เป็ น
Private Museum เพราะทุกวันนี้ศิลปินก็ยังอาศัยอยู่ในนี้ และเป็นบ้านส่วนตัว
นําคณะเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่ดูงดงามอ่อนช้อย
ดุจมีชีวิต ชมลวดลายปูนปั้นปราศจากการแต้มสี ประดับกระจกวิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก ซึ่งออกแบบ
ก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง
นําคณะเดินทางเลือกซื้อของฝาก OTOP ณ HOM@CHIANGRAI หรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร
 นําคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206
AIRCRAFT : Airbus 320 (ผังที่น่งั แบบ ABC DEF)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1 ทางออกระหว่างประตู 5-6 โดยสวัสดิภาพ
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