
 

บินด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL506 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 06.15 – 07.30 
SL519 CNX(เชียงใหม่)– DMK(ดอนเมือง) 22.00 – 23.15 

**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง  10 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  

 

 



 
 
 
 
 
 
ผู้ทีเ่ดินทาง จะต้องได้รับวคัซีนดังต่อไปนี ้: SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม 
/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2เข็ม/ASTRAZENECA 2เข็ม/ (ไม่น้อยกว่า14วนั)**ผู้
เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษัทพร้อมหลกัฐานการจอง**  
 
DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัถ า้เชียงดาว – ฮิโนกแิลนด์ – วดับ้านเด่น – ประตูท่าแพ – 

ONE NIMMAN  ( –/L/–) 
04.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอนิ สายการบินจะปิดให้ท าการ
เช็คอนิก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

06.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ีSL506ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที  

   **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
   **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

   **หากอพัทีน่ั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.** 

07.30   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
     --------------------  หลงัจากทุกท่านรับสัมภาระ และท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

น าท่านออกเดินทางสู่วดัถ า้เชียงดาวสักการะพระพุทธรูปทนัใจท่ีประดิษฐานอยูบ่ริเวณท่ีปากถ ้าเชียงดาวโดยเช่ือ

กนัอีกวา่ถา้ไดอ้ธิษฐานขอพรแลว้ จะสมหวงัดัง่ปรารถนาแบบรวดเร็วทนัใจ ส่วนภายในแต่ละถ ้าจะมีความงาม

มากมาย ทั้ง หินงอกหินยอ้ยท่ีประกายระยบิระยบัสามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆไดม้ากมาย เสน่ห์อยา่งหน่ึง

ของท่ีน่ีอยูต่รงท่ีมีน ้าใส่ไหลเยน็จากในถ ้าไหล ออกมาท่ีบริเวณหนา้ถ ้าเป็นอยา่งน้ีตลอดปีไม่มีเหือดหายและไหล

มารวมกนัเป็นสระน ้ามีปลานอ้ยใหญ่วา่ยวนไปมา ท าใหบ้รรยากาศสดช่ืนและยงัร่มร่ืน 

 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้  
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง**  
 



 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยงั ฮิโนกแิลนด์อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย บนพื้นท่ี 83 ไร่ 

ตั้งอยูใ่นอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีโดยรอบโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และพื้นท่ีเกษตรกรรมของ

ชาวบา้น จุดเด่นส าคญัๆของฮิโนกิแลนด ์ดา้นหนา้เป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุท่ีจ  าลองมาจากเสาโทริอิกลางน ้า

ประตูใหญ่แห่งศาลเจา้อิทสึคุชิมะ เม่ือเขา้มาถึงดา้นหนา้ก็จะพบซุม้ประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ท่ีจ  าลองมาจากซุม้

ประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน-มงจากวดัอาซากุสะ ซ่ึงซุม้ประตูแห่งน้ีเป็นซุท้ประตูมงคล เม่ือเดินผา่นใตโ้คม

แดงไปแลว้สร้างความเป็นสิริมงคลใหต้วับุคคลนั้นๆ(รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ วดับ้านเด่น เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเต้ียๆ และใตเ้นินนั้นเป็นถ ้าศกัสิทธ์ิท่ี ชาวบา้นพากนั
นบัถือ จึงเรียกวดัน้ีกนัวา่ “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ ท่ีตั้งของวดัยงัอยูใ่นเขต
เมือง เก่าโบราณท่ีเรียกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นเลย เรียกช่ือวดัน้ีเตม็ๆ วา่ "วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็นตน้มา 
ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสไดท้  าการบูรณะวดัข้ึนมาใหม่ ใหมี้ความ วจิิตรงดงาม
ตระการตาดว้ยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเด่นของวดัน้ีอยูท่ี่ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความสวยงาม วจิิตร
ตระการตา ซ่ึงครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ วา่จะใหเ้ป็น ศาสนสถานท่ีงดงามแฝงดว้ยคติธรรมเป็นอุบายในการดึงคน
เขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจิตใจ ใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นทางจิตใจมากกวา่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านไปยงัจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ประตูท่าแพ ถา้ไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยม
ส าหรับ นกัท่องเท่ียวมาถ่ายภาพเดินผา่นฝงูนกพิราบท่ีบินผา่นตวัไปมา หรือแนบพิงอิงก าแพงอิฐสีส้มและประตู
งามท่ีมีเก่าแก่และมีความขลงั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ONE NIMMANบนพื้นท่ีกวา่ 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตนั ภาสกรนที” 
คือการร้ือฟ้ืนและต่อยอดยา่นอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรคร่์วมสมยัของเมืองเชียงใหม่ ให้
กลบัมาเปล่ียมชีวติชีวาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ท่ีเป็นทั้งแหล่งช๊อปป้ิง กวา่ 100 ร้านคา้ชั้นน า 

ค ่า  อสิระรับประทานอาหารเยน็  

น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั CH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



DAY2 บ้านแม่ก าปอง ถ่ายรูป ซ้ือของกนิ ชมธรรมชาติ–ม่อนกุเวรอุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ– คาเฟ่CAT CHA – 
วดัป่าแดด   (B/–/D) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณห้ีองอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านเดินทางสู่ แม่ก าปองสถานท่ีเท่ียวยอดฮิตของเชียงใหม่ ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเท่ียงเชิง

อนุรักษ ์ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้นมีอายเุก่าแก่กวา่ 

100 ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลกัษณะการสร้างบา้นเรือน อยูบ่ริเวณริมแม่น ้าล าธาร 

ท่ามกลางธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ีมีความเรียบง่าย สภาพ

อากาศ เยน็สบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว  อาชีพหลกัของชาวบา้นคือ การท า

เม่ียง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ท่ีมาของช่ือ “บ้านแม่ก าปอง”  มาจากดอกไมช้นิดหน่ึง มีสีเหลือง-แดง 

ข้ึนตามบริเวณล าหว้ย จึงเรียกวา่ ดอกก าปอง รวมกบัมีแม่น ้าไหลผา่นหมู่บา้น จึงรวมเรียกวา่ แม่ก าปอง ซ่ึงเป็น

ท่ีมาของช่ือหมู่บา้น 

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารเทีย่ง 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยามหาราชทา้วเวสสุวรรณ จนัทมงคลสถาน เป็นสถานท่ีไหวพ้ระขอพร 
เสริมดวงท่ีก าลงัดงัมีช่ือเสียงมากๆของเชียงใหม่ในขณะน้ีเน่ืองดว้ยเป็นท่ีประดิษฐานองคท์า้วเวสสุวรรณเม่ือได ้
ถวายเคร่ืองบูชาทา้วเวสสุวรรณแลว้ทางวดัจะมีคูปองใหไ้ปรับเคร่ืองด่ืมท่ี คาเฟ่CAT CHAซ่ึงอยูภ่ายในวดัดว้ย 
เป็นคาเฟ่ตกแต่งในสไตลแ์บบญ่ีปุ่น มุมถ่ายรูปเยอะมาก 



น าทุกท่านออกเดินทางสู่ วดัป่าแดดแต่เดิมวดัป่าแดดมีช่ือวา่วดัดอนแกว้ เน่ืองจากมีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินสูงและมี
ตน้พิกุล (ตน้ดอกแกว้) ข้ึนอยูเ่ตม็ไปหมดและจากค าบอกเล่าต่อๆ กนัมา ปัจจุบนัท่านพระครูปลดันนัทวฒัน์เป็น
เจา้อาวาสวดัป่าแดด ท่านเป็นพระเกจิอาจารย ์พระวปัิสสนาจารยข์องเมืองเชียงใหม่ท่ีมีช่ือเสียงรูปหน่ึง นอกจาก
ท่านจะปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานจนมีสานุศิษยม์ากมายแลว้ ท่านยงัเป็นท่ีเจริญศรัทธาเล่ืองลือในเลขยนัตว์ตัถุ
มงคลสายลา้นนา เทียน ตะกรุดท่ีสืบมาจากครูบาอาจารย ์แผน่ยนัตล์า้นนาท่ีท่านจารดว้ยมือทุกแผน่ ตะกรุดมหา
หวาน ท่ีเหล่าศิลปินดาราในวงการบนัเทิงต่างเเสวงหาไวค้รอบครองนอกจากเคร่ืองรางของขลงัต่างๆ แลว้ คน
ท่ีมาเยอืนวดัป่าแดดต่างก็ตอ้งการท่ีจะมาขอพรกบั "องคพ์ระพิฆเนศ" เทพเจา้แห่งความส าเร็จ ผูข้จดัอุปสรรค
ปัญหาทั้งหลาย 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั  CH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

** แนะน าการขอพรกับท้าวเวสสุวรรณ**  
-ขอพรเรื่องต าแหนง่หนา้ท่ีการ การปอ้งกนัคุม้ครอง >>ฝากดวงกบัองคท่ี์หนัไปทางทิศเหนือของมณฑปใหญ่  

-ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ธุรกิจ ขอบตุรธิดา การสอบเล่ือนขัน้ต  าแหนง่ตา่งๆ>>ฝากดวงกบัทา้วเวสสุวรรณองค์
ท่ีหนัไปทางทิศใตข้องมณฑปใหญ่ 

 
  
 

** แนะน าการไหว้ **  
- เม่ือเดนิทางไปถึงวดัแลว้ใหข้ึน้ไปไหวห้ลวงพอ่ตาหวาน ท่ีเป็นพระประธานในวิหารหลวงก่อน  

- จากนัน้มาไหวอ้งคพ์ระพิฆเนศ โดยทางวดัจะมีการอธิบายบอกวิธีบชูา 10 ขัน้ตอนใหท้ าตาม  

- แนะน าวา่ใหแ้ลกเงินมาก่อนเพราะการบชูาตอ้งเตรียมเงินมาใหพ้อดีกบัของบชูาเน่ืองจากท่ีวดัไมมี่บรกิารแลก
เงิน 



 
DAY3 ไร่ภูไพรพรรณ–วดัพระธาตุดอยค า–วดัพระธาตุดอยสุเทพ–MARS.CNX–วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร–วดัศรี

สุพรรณ–ท่าอากาศยานเชียงใหม่–กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ( B/L/–) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณห้ีองอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านออกเดินทางไปท่ี ไร่ภูไพรพรรณเป็นไร่ท่ีมีดอกทานตะวนัท่ีบานตลอดทั้งปีเลยแลว้ยงัมีสวนดอกไม้
สวยๆ ท่ีมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก นอกจากนั้นภายในไร่ยงัมีร้านอาหารไวบ้ริการอีกดว้ย สามารถเขา้ไปนัง่ทานดา้น
ในไดมี้ทั้ง อาหาร กาแฟ เคร่ืองด่ืม ท่ีน่ีจะเนน้ท าเอง คดัสรรวตัถุดิบมากๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า  เป็นวดัท่ีมีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กวา่1 ,300 ปี 
ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมยัพระ
นางจามเทวกีษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารเมนู ข้าวซอย 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เร่ิมตั้งแต่ทางข้ึนพระธาตุ

ซ่ึงเป็นบนัไดนาคเจด็เศียรก่อปูน และเม่ือเดินเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูง ยอ่มุมระฆงัทรง

แปดเหล่ียม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น ซ่ึงก่อสร้างตามแบบศิลปะลา้นนา อีกทั้งในบริเวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมือง

เชียงใหม่ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกแห่งหน่ึงดว้ย 



 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านไปถ่ายรูป เช็คอินท่ี MARS.CNXคาเฟ่ดาวองัคารช่ือดงัของจงัหวดัเชียงใหม่ในขณะน้ีเป็นค่าเฟ่แนว
อวกาศภายในร้านจ าลองเหมือนนัง่อยูบ่นยานอวกาศมีฉาก Space ดวงจนัทร์ และมุมถ่ายรูปอีกเยอะมาก (ไม่รวม
ค่าบริการเข้าชมคนละ 50 บาท ในกรณไีม่รับขนมหรือเครืองด่ืม ) 

น าทุกท่านเดินทางสู่วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐาน พระ
สิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียง
แสนรู้จกักนัในช่ือ เชียงแสนสิงห์หน่ึง วดัพระสิงห์ วดัพระสิงห์ยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ีให้
ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกนัอยา่งเน่ืองแน่นเป็นประจ า ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
หรืองานประเพณีปีใหม่เมือง ทางราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบ
เมืองเพื่อใหศ้รัทธา  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

** แนะน าการไหว้ **  
- ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดนิเวียนขวา 3 รอบ พรอ้มกลา่วค านมสัการพระธาตแุละควรไหว้
พระธาตใุหค้รบทัง้ 4 ทิศ 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตั้งอยูบ่นถนนววัลาย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นวดัท่ีมีประวติัการ

ก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกวา่ 500 ปี ในรัชสมยัของพระเจา้เมืองแกว้ กษตัริยเ์ชียงใหม่ราชธานี และพระนาง

สิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช่ื์อเจา้หม่ืนหลวงจ่าค า สร้างวดัช่ือวา่ “วดัศรี

สุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้นๆ วา่ “วดัศรีสุพรรณ” ภายในวดัมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ท่ีชาวชุมชนร่วม

แรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนววัลาย ซ่ึงเป็นชุมชนท าหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที่ SL519ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที   

   **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
   **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

   **หากอพัทีน่ั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.** 

23.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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



อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 65 5,999 2,500 

07 – 09 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

15 – 17 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

21 – 23 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 5,999 2,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 5,999 2,500 



10 – 12 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั( INFANT) ท่านละ 2,000 บาท(ไม่มีท่ีนัง่บนคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้**  
 
 

ข้อส าคญั 

- ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น การยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก

กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 
 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ้าหนักก ระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10ก.ก. และน ้าหนัก กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 
(CARRY ON)คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น 
กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  
 

เง่ือนไขการจอง 

- ช าระเตม็จ านวนพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน  เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระ
เงนิมดัจาํในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้าํการยกเลกิ การจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มา
ใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จาํกดั  
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50 %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหต ุ 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณทีี่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **  
 
 
 
 


