
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย(FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

FD4104 BKK(สวุรรณภมิู)  – CNX(เชียงใหม่) 09.55 – 11.20 
FD4117 CNX(เชียงใหม่) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.10 – 21.35 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัป่าดาราภิรมย–์ สวนดอกไม้ป้างฮวา – 

ไร่ดอกลมหนาว – ม่อนแจ่ม                                  (–/L/D) 
07.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเทีย่วบนิที ่FD4104 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
11.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัป่าดาราภิรมย ์เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมคีวามสวยงามตดิ
อนัดบัต้นๆ ของวดัในเชยีงใหม่ สิง่ก่อสร้างล้วนมคีวามวจิติร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วดัป่าดาราภิรมย์มี
ความส าคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งที ่7 ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีต่ ัง้ของวดัอยู่ดา้นหลงัทีว่่าการอ าเภอแม่รมิ และตดิ
กบัพระต าหนกัดาราภริมย ์ดว้ยทีต่ ัง้ของวดัทีอ่ยู่ในซอยย่อย วดัจงึไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปซกัเท่าไหร่ ภายใน
วดัมบีรรยากาศรม่รืน่ เงยีบสงบ 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงั ม่อนแจ่ม สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ น าทุกท่านชมแลนด์มาร์คใหม่
แห่งท่อนแจ่ม สวนดอกไม้ป้างฮวา@ม่อนแจ่ม สวยครบจบทีน่ี่ทีเ่ดยีวทัง้สวนสม้ สวนดอกไม ้โดดเด่นดว้ยสะพาน
ไมไ้ผ่ทอดยาวไปถงึจุดนัง่พกัใต้ต้นเพกา นอกจากสวนสม้แล้วยงัมสีวนมากาเรต็ และหอคอยไมไ้ผ่ใหไ้ด้ชมววิกนั
แบบ 360 องศา จากนัน้พาทุกท่านชมความงามของ ไร่ดอกลมหนาว ถ่ายรูปสุดฟินสก์ลางทุ่งดอกไม ้“ดอกเวอรบ์ี
น่า” ดอกไมส้มี่วงสุดน่ารกั เป็นทุ่งดอกใมข้นาดไม่ใหญ่มาก ดอกไมจ้ะบานในช่วงฤดฝูนก่อนจะเขา้ฤดูหนาว ภายใน
ไรน่อกจากดอกเวอรบ์น่ีา ยงัมดีอกคอสมอสอกีดว้ยม ีจุดชมววิ และมมุถ่ายรปูใหเ้ลอืกหลายมมุ  



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ท่ีพกั เมนู หมูกระทะ 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ม่อนวิวงาม/ม่อนอิงดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง – วดัพระธาตดุอยค า – CHOM CAFÉ – วนัอินทราวาส(วดัต้นเกวน๋) – 
วดัศรีสพุรรณ – ประตทู่าแพ                                  (B/L/–)          

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าทา่นเขา้สู ่สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชยีงใหม่ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ 
การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัดอกมารก์าเรต็สมี่วง 
ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัใหช้มตลอดชว่งฤดกูาล 



 

 

 
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวกีษตัรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ที่สวนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็นการ
จ าลองสวนป่าดบิชืน้ขึน้มาอยู่ในเมอืง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของ
ตน้ไมใ้หญ่ ชมน ้าตก เดนิลดัเลาะล าธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 



 

 

 
จากนัน้น าทุกทา่นออกเดนิทางไปยงั วนัอินทราวาส (วดัต้นเกวน๋) อยูใ่น ต.หนองควาย อ.หางดง ห่างจากตวัเมอืง
เชยีงใหม่ประมาณ 11 กโิลเมตร เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามเก่าแก่ของเชยีงใหม่  สิง่ทีส่ าคญัของวดันี้คอื ศาลาจตุรมุข
ซึ่งพบเพยีงหลงัเดยีวในภาคเหนือ และเป็นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มคีุณค่าและยงัคงความสมบูรณ์ จน
สมาคมสถาปนิกสยามประกาศใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์ดเีด่น เมือ่ปี พ.ศ.2532  

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสรา้ง
มาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวเีจ้า โปรดเกล้าฯ ใหม้หาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วัดศรสีุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสาน
เครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 



 

 

 
น าท่านไปยงัจุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมอืนมาไม่ถึงเชยีงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยม
ส าหรบั นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผา่นตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตงูาม
ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในชว่งเชา้และเยน็ทีม่แีสงสอ่งกระทบลงมาบรเิวณก าแพง จะสวยงามมาก 

 
ค ่า อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร – วดัมหาวนัวนาราม  – วดัสวนดอก – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                         (B/L/–)  

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 



 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพทุธสหิงิค)์ พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา พระพทุธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีปีใหม่
เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ใหศ้รทัธา  

 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัมหาวนัวนาราม สรา้งขึน้ในสมยัพระนางจามเทวคีรองหรภิุญไชย พระนางจามเทวนีัน้เดมิ 
อยู่ทีอ่าณาจกัรละโว ้เมื่อฤาษวีาสุเทพ สรา้งหรภิุญไชยขึน้ พระนางจามเทวไีดเ้สดจ็มาปกครองเป็น ปฐมกษตัรยิแ์ห่ง
อาณาจกัรหรภิุญไชย เมื่อพระนางจามเทวเีสดจ็มา หรภิุญไชยนัน้ไดพ้าไพร่พลทีม่คีวามรูส้าขาต่างๆ พรอ้มพระสงฆ ์
ประมาณ 500 องคม์าดว้ย รวมทัง้อญัเชญิพระพุทธรปูส าคญัอกี 2 องค ์คอื พระแกว้ขาว (พระเสตงั คมณี)   และพระ
ศลิาด า (พระพุทธสกิข)ิ เมื่อถึงหรภิุญไชย พระนางจามเทวโีปรดให้สร้างวดัมหาวนั เพื่อให้เป็นที่จ าพรรษาของ
พระสงฆแ์ละน าพระศลิามาประดษิฐานไวด้ว้ย (ส่วนพระแก้วขาวนัน้พระเจา้เมง็รายแห่งลา้นนาได้อญัเชญิ ไปเป็น
พระพุทธรูปประจ าพระองค์ และประดษิฐานไวท้ี่วดัเชยีงมัน่ ใน จ.เชียงใหม่ จนถงึปัจจุบนั) ต่อมาหรภิุญไชยเกดิ
สงครามกบั ขุนลวัะวลิงัขะ พระฤาษจีงึใชพ้ระศลิาด าเป็นต้นแบบสรา้ง พระเครื่องแจกจ่ายชาวเมอืงเพื่อใชอ้อกศกึ 
พระเครื่องส่วนทีเ่หลอืบรรจุไวใ้น เจดยีท์ีว่ดัมหาวนั ต่อมา ในยุคหลงั เมื่อเจดยีบ์รรจุพระปรกัหกัพงัลง ชาวบา้นจงึ
พบพระเครือ่งทีเ่กบ็ไวต้่างน ากนัไปบชูาและ พบกบัอทิธปิาฏหิารยต์่างๆ พระเครือ่งเหล่านี้คอื  พระรอดมหาวนัทีโ่ด่ง
ดงั 



 

 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางออกไปยงั วดัสวนดอก หรอืวดับุปผารามตัง้อยู่ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่  เป็นพระ
อารามหลวงชัน้ตร ีชนิดสามญั สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย และปัจจุบนัได้รบัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นโบราณสถาน
ส าคญั ภายใต้การก ากบัดูแลของกรมศลิปากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ วดัสวนดอกสรา้งขึน้ในภายในเวยีงสวนดอก ซึ่ง
เป็นเขตพระราชอุทยานในสมยัราชวงศม์งัราย   พระเจา้กอืนา กษตัรยิอ์งคท์ี ่6 แห่ง ราชวงศม์งัราย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จ าพรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผู้ประดิษฐาน
พระพทุธศาสนาลทัธลิงักาวงศ ์ในแผน่ดนิลา้นนา  

 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอื
การรื้อฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมา
เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศนูยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

20.10 เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD4117 เวลาเดนิทางประมาณ 1
ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
21.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุวรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 

 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

29 – 31 ธนัวาคม 2564 10,999 2,500 

30 ธนัวาคม 64 – 01 มกราคม 65 11,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 



 

 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากตอ้งการซือ้น ้าหนกักระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  



 

 

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 6,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง
ท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึ่งกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 70%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  
หมายเหต ุ 
- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่น
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


