
 
 

 

บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่) 07.00 – 08.10 

DD9 CNX (เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.15 

**ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

 
 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ

สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



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 28วนั เน่ืองจากต้องเดินทางเข้าจงัหวดัแพร่) 

**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลาํปาง – วดัพระธาตุลาํปางหลวง – แพร่ – วดัพระ

ธาตชุ่อแฮ – ถนนคนเดิน                                                                                                                   (B/L/-) 

05.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้คาํแนะนํา

มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้

ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

07.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD1ใชเ้วลา

บนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

 ได้เวลานําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จงัหวดัลําปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยประมาณ 1 

 ชัว่โมง 40 นาท ีระหว่างการเดนิทางใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั นําท่านเดนิทางถงึ วดัพระธาตุลาํปาง

 หลวง ตัง้อยู่ในเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงลําปางมาแต่โบราณ 

 ตามตํานานกล่าวว่ามมีา ตัง้แต่สมยั พระนางจามเทว ีในราวพุทธศตวรรษที ่20 ตอนปลายเป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์

 ทีส่ดุ แหง่หน่ึงของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลาํปางหลวง เป็นพระธาตุประจาํปีเกดิ

 ของ คนปีฉล ูดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลแูละเสรจ็ในปีฉล ู 



 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คูบ่า้นคู่เมอืง

จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจงัหวดัแพร่แล้วจะต้องมา

นมสัการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศริมิงคลกบัตนเอง จนมคีํากล่าวว่าถา้มาเทีย่วจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้านมสัการ

พระธาตุชอ่แฮเหมอืนไมไ่ดม้าจงัหวดัแพร ่  

 
นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHRAE NAKARA HOTEL, จงัหวดัแพร่ หรือเทียบเท่า  

คํ่า อิสระอาหารคํา่ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจงัหวดัแพร่ 

 

DAY 2  วนอทุยานแพะเมืองผี – บา้นมดัใจ HOMEMADE&CAFÉ – จงัหวดัน่าน – วดัม่ิงเมือง – เสาหลกัเมือง                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 ชมความงาม วนอทุยานแพะเมืองผี จงัหวดัแพร่ เกดิจากสภาพภมูปิระเทศซึง่เป็นดนิ และหนิทรายถูกกดัเซาะ

ตามธรรมชาตเิป็นรปูร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมอืงผแีปลว่า เงยีบเหงา ไดม้กีารประกาศจดัตัง้



เป็นวนอุทยาน เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2524 มเีน้ือที ่167 ไร่ เป็นสถานทีม่คีวามสวยงามดา้น ธรณีวทิยา หน้าผา 

เสาดนิ และเส้นทางศกึษาธรรมชาตวินอุทยานแพะเมอืงผ ีจดัทําเส้นทางศกึษา ธรรมชาติไว้บรกิารนักเรยีน 

นักศกึษา และนักท่องเทีย่วทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศกึษาสภาพป่า ลกัษณะทางธรณีวทิยา เพื่อเป็นการส่งเสรมิ ใหเ้กดิ

ความรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพพืน้ทีว่นอุทยานมากยิง่ขึน้   

 
เชค็อนิสุดชวิ บ้านมดัใจ HOMEMADE & CAFE ทีใ่ครมาต้องหลงรกัในบรรยากาศ กบัคาเฟ่เรอืนไมเ้ลก็ๆ ที่

โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัแสนร่มรื่นของพนัธุ์ไมน้้อยใหญ่ เขยีวครึม้ไปทัว่บรเิวณรา้น ตกแต่งสุดแสนน่ารกั

ดว้ยเฟอรนิ์เจอรไ์มส้อ่ีอนผสมผสานกบัของประดบัสไตลพ์ืน้เมอืงแพร ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 เดนิทางเขา้สู ่จงัหวดัน่าน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัม่ิงเมือง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมือง

ของจงัหวดัน่าน ประวตัขิองวดัมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ 

พบทีซ่ากวหิาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธเิดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง 

ตามชื่อที่เรยีกเสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ได้มกีารรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบ

ลา้นนารว่มสมยัแบบในปัจจุบนั 

จากนัน้เดินทางไป วดัภมิูนทร์ เดิมมีชื่อว่า “วดัพรหมมินทร์” จุดเด่นของวดัน้ีคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 

สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกนั ใน

ลกัษณะการจาํลองแผนภูมจิกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 องค ์

หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทศิ ประดษิฐฐ์านอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ให้

พยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สีท่ศิ ซึ่งจะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมลีกัษณะ

ยิ้มแยม้มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะได้สมปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจติกรรมฝา

ผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งน้ีกค็อื ภาพ “กระซิบบนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่ง

เป็นคาํเรยีกชายผูห้ญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิสนทนากนั 

 



คํ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมบา้นน่าน / บา้นน่าน B&B หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 พระบรมธาตแุช่แห้ง – เชียงใหม่ –  วดัพระสิงห ์– วดัศรีสพุรรณ – ถนนคนเดินววัลาย                   (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 สกัการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศลิปะการก่อสรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแห่งหน่ึง ของภาคเหนือ ทีเ่ป็น

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การก่อสรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหรภุิณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ 

องคพ์ระธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในสว่น ของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค 

หน้าบนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและ

ของ ศลิปะ ของจงัหวดัน่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่าการ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบ

ไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชธูาตุ แลว้นัน้จะทาํไดร้บั อานิสงคอ์ย่างแรง

กลา้ ทาํใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
 จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัเชียงใหม่  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

นําทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัสําคญัวดัหน่ึงของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน 

พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีง

แสนรูจ้กักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์น่ึง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วาม

ศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอยา่งเน่ืองแน่นเป็นประจาํ 



 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัที่มปีระวตักิาร

ก่อสรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจ้าเมอืงแก้ว กษตัรยิ์เชยีงใหม่ราชธานี และพระนาง

สริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอํามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าคํา สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรี

สพุรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ วา่ “วดัศรสีพุรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแหง่แรกของโลก ทีช่าวชุมชนรว่มแรง

รว่มใจสบืสานเครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนทาํหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม ่

 
คํ่า  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 



 

DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วดัพระธาตดุอยสเุทพ – อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั - วดัเจด็ลิน – ประตทู่าแพ - แวะซ้ือ

ของฝาก –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                          (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 นําท่านเขา้สู ่สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชยีงใหม่ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสยั

อ่ืนๆ การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัดอกมารก์าเรต็สมี่วง 

ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัใหช้มตลอดชว่งฤดกูาล 

 
 จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัที่มคีวามสําคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้น

พุทธศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจ้ากอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้

พระธาตุซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุม

ระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชม

ววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหน่ึงดว้ย แวะสกัการะ อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั ผูท้ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นนักบุญ

แห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถงึปัจจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรวีชิยั

นัน้มคีวามผกูพนักบัประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวา

อาราม โบราณสถานต่างๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 

นําทุกท่านเดนิทางไปยงั วดัเจด็ลิน เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ใกลป้ระตูเชยีงใหม่ สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ก่อนปี 

พ.ศ. 2060  ตามประวตักิล่าววา่ กษตัรยิร์าชวงศม์งัรายก่อนจะขึน้เสวยราชยท์ุกพระองค ์จะเสดจ็มาประกอบพธิี



สรงน้ําพุทธาภเิษก ณ หนองน้ําวดัเจด็ลนิ ซึ่งจะมรีางน้ํา เรยีกว่า “ลนิ” ทําดว้ยทองคํา หลัง่น้ําพุทธาภเิษกจาก

สวุรรณหอยสงัข ์หล่อลงรางลนิทาํดว้ยคาํทัง้ 7 เพือ่สรงพระวรกาย แลว้จงึเปลีย่นเครือ่งทรงกษตัรยิข์ึน้เสวยราชย ์

สถานทีส่าํคญัของวดัน้ีทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมาชม จะเป็นสะพานไมไ้ผ ่หรอื สะพานโต่วะ ทีใ่ชข้า้มบงึบวั เป็นบวั

กระดง้ หรอื บวัวกิตอเรยีขนาดใหญ่ สองขา้งทางของสะพานไมไ้ผจ่ะประดบัดว้ยรม่ และ โคมไฟแบบลา้นนา 

นกัทอ่งเทีย่วมีม่าวดัน้ีมกัจะไมพ่ลาดทีจ่ะมาถ่ายรปูบนสะพาน “สะพานโต่วะ” 

 จุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมสําหรบั

 นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิกําแพงอฐิสสีม้และประตูสวยงาม

 ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในชว่งเชา้และเยน็ทีม่แีสงสอ่งกระทบลงมาบรเิวณกาํแพง จะสวยงามมาก 

 แวะซือ้ของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของจงัหวดัเชยีงใหม ่และเป็นตลาดเก่าแก่ทีม่ี

 ประวตัอินัยาวนานมานบัรอ้ยปี นกัทอ่งเทีย่วหรอืคนเชยีงใหมเ่อง กจ็ะตอ้งมาจบัจา่ยหาซือ้ขา้วของกนัยงักาด

 หลวงแหง่น้ี ตลาดแหง่น้ียงัมสีนิคา้ต่างๆ ทีน่กัทอ่งเทีย่วมกัจะมาหาซือ้ของฝากกนัเสยีสว่นใหญ่ 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

18.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD9ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 05 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 



19.15   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

13 – 16 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

14 – 17 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,500 

17 – 20 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

27 – 30 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

29 พฤศจิกายน – 02 ธนัวาคม 64 8,999 2,500 

11 – 14 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

19 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

20 – 23 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

**ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บน

เครื่องบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 

ข้อสาํคญั  

- ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสาํหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค

วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

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

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าโหลด

เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่

รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท

ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  



 

เงื่อนไขการจอง 

- มดัจําท่านละ 5,000 บาท พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี 

กรุณาชาํระเงนิมดัจาํในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืวา่ทา่นไดท้าํการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ

หากไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จาํนวน เทา่นัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นได ้

ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึง



สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 
 


