
 

 

 
 



 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ116 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX(เชียงใหม่) 11.00 – 12.20 
VZ109 CNX(เชียงใหม)่ – BKK(สวุรรณภมิู) 23.35 – 00.55  

**ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 
 
ผู้ท่ีเดินทาง 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 (ไม่
น้อยกว่า 14วนั) **ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE –  

อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั – วดัพระธาตุดอยสเุทพราชวรวิหาร                        (–/L/D) 
09.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

11.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ116 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
น าท่านออกเดนิทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดยีว
ในเชยีงใหม่ ที่มกีลิน่อายของความ VINTAGE ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลาง
เมอืงเชยีงใหม่ พรอ้มดื่มด ่ากบับรรยากาศทีล่อ้มรอบไปดว้ยพฤกษศาสตรน์านาพนัธุ์ ไดฟี้ลนัง่จบิชา ชมิเคก้ รมิ
สระน ้า และเดนิเล่นแบบเจา้หญงิท่ามกลางพระราชวงัแวร์ซายอนัร่มรื่น 

น าทุกท่านออกเดินทางสกัการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนีย
บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนัน้มีความผูกพันกับ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และทีส่ าคญัครบูาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวน
ใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกนัสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสูว่ดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่า
เป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชื่นชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่ง
อารยธรรมล้านนาในทุกวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกนัว่า เพยีงได้มาไหว้ครูบาศรวีชิยัก็เสมอืนได้กราบ
สกัการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว ขณะเดยีวกนั ยงัมกีารท าบุญตกับาตรพระภกิษุสงฆใ์นยามเชา้ทีบ่รเิวณลานครู
บาศรวีชิยั โดยนกัท่องเทีย่ว ควรแต่งกายสุภาพ และหากไม่สะดวกทีจ่ะเตรยีมของใส่บาตรมาเอง กม็พีอ่คา้แม่คา้
จ าหน่ายของใสบ่าตร ต่อผูม้จีติศรทัธาอยู่ในบรเิวณนัน้ 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ
ซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปนู และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุมระฆงัทรง
แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสรา้งตามแบบศลิปะล้านนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืง
เชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



 

 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

DAY2  ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง – วดับ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE – เชียงใหม่
ไนทบ์าซาร ์                     (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ชาลุงเดช ตัง้อยู่ในอ าเภอแม่แตง ใกลก้บัโครงการหลวงม่อนเงาะตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ตวัเมอืงเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณชัว่โมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวก็จะได้พบกบัไร่ชาที่
สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มบี้านหลงัไม้ ตัง้โดดเด่นรมิไร่ชา ด้านหน้าเป็นววิภูเขา บ้านหลงันี้จะถอืได้ว่า
เป็นเอกลกัษณ์ของไร่นี้ บ้านหลงันี้ได้ถูกปรบัปรุงให้เป็นร้านอาหาร และห้องพกั รวมทัง้ที่กางเต้นท์ โดยชัน้
บนสุดคอื รา้นอาหาร ชัน้ต่อมา คอืหอ้งพกั และชัน้ล่างสุด คอื จุดกางเตน็ท์ ซึ่งแต่ละชัน้ท าระเบยีงแบบเปิดโล่ง 
มทีีน่ัง่ชมววิแบบแนบชดิไร่ชา สามารถนัง่ชมววิ จบิชา มองววิภูเขาไดแ้บบชวิๆ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง คาเฟ่เปิดใหม่รมิน ้าแม่แตง เป็นรา้นสาขาสองจากรา้นแรกที่
ตัง้อยู่ตรงก่อนทางขึน้ดอยม่อนแจ่ม เป็นคาเฟ่กลางป่า ที่ยงัคงเอกลกัษณ์ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสะพาน
เชอืกชมววิมุมสงู ทีน่อนตาขา่ยใหเ้อนกายนอนบนเบาะหลากส ีและจุดทีต่่างจากสาขาแรกกค็อื “ทีน่ัง่รงันก” และ 
“ผนังตาข่าย” ส าหรบัถ่ายภาพ ทีน่ี่อกแบบเป็นสไตล์หลากสแีคนดี้โทน แต่เน้นความกลมกลนืเขา้กบัธรรมชาต ิ
ตวัรา้นมหีลายชัน้ลดหลัน่ตามพืน้ที ่และอยู่ตดิกบัแก่งกึด๊สามารถเดนิลงไปเล่นน ้าคลายรอ้นได้ 



 

 

  
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่วดับ้านเด่น เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบา้นพากนั
นบัถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขต
เมอืง เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้นมา 
ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสโีล เจ้าอาวาสได้ท าการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ให้มคีวาม วจิิตรงดงาม
ตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ที่สิง่ปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตร
ตระการตา ซึ่งครูบาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึ
คนเขา้วดัเพือ่การขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

 



 

 

น าท่านเชค็อนิที่ AIR DIAMOND CAFE ร้านกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใน
อ าเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิที่น าเครื่องบนิ AIRBUS A330-300 ล าใหญ่ ของการบนิไทยที่ปลด
ระวางแล้วมาดดัแปลงเป็นร้านกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นัง่จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หาย
คดิถงึการนัง่เครื่อง 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเชยีงใหม่ ทีน่ี่มขีาย
สนิคา้หลากหลายตลอดสองขา้งทาง เช่น สนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ เครื่องเงนิ ภาพวาด รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 
ของทีร่ะลกึ ส่วนของกนิมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมาย มศีูนยอ์าหาร มลีานเบยีร ์มลีานงานแสดง มบีรกิารนวด 
สปา เป็นตน้ 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

DAY3 แม่ก าปอง ถ่ายรปู ซ้ือของกิน ชมธรรมชาติ – น ้าพรุ้อนสนัก าแพง –  ศนูยอ์ตุสาหกรรมร่มบ่อ
สร้าง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                     (B/–/D) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเดนิทางสู่ แม่ก าปอง สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ ในรูปแบบท่องเที่ยง

เชงิอนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้นมอีายุเก่าแก่
กว่า 100 ปี ชาวบา้นสว่นใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยู่บริเวณรมิแม่น ้าล าธาร 
ท่ามกลางธรรมชาตทิี่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มคีวามเรยีบง่าย สภาพ
อากาศ เยน็สบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การท า
เมีย่ง (ชา) อาชพีรองคอื การปลูกกาแฟ ทีม่าของชื่อ “บ้านแม่ก าปอง” มาจากดอกไมช้นิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง 
ขึน้ตามบรเิวณล าหว้ย จงึเรยีกว่า ดอกก าปอง รวมกบัมแีม่น ้าไหลผ่านหมู่บา้น จงึรวมเรยีกว่า แม่ก าปอง ซึง่เป็น
ทีม่าของชื่อหมู่บา้น 



 

 

เทีย่ง    อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยั แม่ก าปอง 
น าท่านเดินทางไปยงั น ้าพุร้อนสนัก าแพง ตัง้อยู่ใน อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตวัเมอืง
ประมาณ 34 กโิลเมตรนับ เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ ีชื่อเสยีงมาเนิ่นนานควบคู่กบัการท่องเทีย่วของเมอืงเชยีงใหม่ 
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกบัความ
มหศัจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อก าเนิดน ้าร้อนที่ม ีอุณหภูมถิึง 100 องศา
เซลเซยีส น ้ารอ้นอนัเดอืด พล่านพุง่ขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสูท่อ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิีน่่าทึง่อย่างมาก  

จากนัน้ น าท่านแวะชมสนิคา้ร่มบ่อสรา้ง จาก ศนูยอ์ุตสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง ภายในมกีารสาธติท าร่มตัง้แต่

การท ากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถงึวาดภาพ ตกแต่งลวดลาย และมรี่ม ของทีร่ะลกึขาย มทีวัรม์าลงค่อนขา้ง
เยอะ จากประวตักิารท าร่มทีต่ดิไวท้ าใหท้ราบว่าการท าร่มในหมู่บา้นบ่อสรา้งมาจากพระอนิถา ไดน้ าวชิาการท า
ร่มมาใหก้บัชาวบา้น และสบืทอดกนัมานบัรอ้ยปี  

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
23.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที ่ VZ109 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 



 

 

00.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

18 – 20 มกราคม 2565 6,999 2,000 

25 – 27 มกราคม 2565 6,999 2,000 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

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

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

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

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค
วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลด
เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
- เกบ็เงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 

กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 70%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 



 

 

(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


