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เดินทางสู.่.. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
 

วัดเก่าแก่แห่งเมืองเชียงใหม ่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานที่

ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น

พระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

ที่ถนนพระปกเกล้า มีบริเวณกว้างขวาง ที่ส าคัญเพราะ

วัดนี้เป็นวัดที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธากันมากๆ และเป็นที่ตั้ง

ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิล 

อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และมีความส าคัญต่อชาว

เชียงใหม่เป็นอย่างมาก ภายในวัดมีเสาอินทขิล หรือ 

เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อคร้ังพ่อขุนเม็งรายมหาราช

สร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่

ในวิหารจตุรมุขทรง ไทยหลั ง เล็กๆรายล้อมด้วย

ภาพเขียนฝาผนังสวยงาม 

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดเจดยี์หลวงวรวิหาร - คิงคองยักษ์ – 

สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนชมเมือง - ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ 
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09:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

10:15 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยอดฮิตตลอดกาลของประเทศไทย เคยเปน็เมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ในการส ารวจ World 

Best Award-Top 10 Cities ปี2010 เพรียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ ความสวยงามร่มร่ืน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่า

ประทบัใจ อาหารการกิน แหล่งชอ้ปปิ้ง ความเป็นมิตรของผู้คน ท าให้มชีื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศล้านคนต่อป ี

 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ 

สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3  

สายการบิน Nok Air 

DD 8306 

เครื่อง  Boeing 737-800 

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก. 

 
เที่ยวบินขาไป   DMK - CNX DD8306 เวลา 09:05 น. - 10:15 น. 

เที่ยวบินขากลับ CNX – DMK DD4239 เวลา 20:40 น. – 21:45 น. 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นมือง(1) 
 



 

 

 

 

  

คิงคองยักษ์ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาว

เชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้

ไผ่ทอดยาวกลางนา หุ่นคิงคองยกัษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว  หุ่นตัวลูกชื่อ “น้องแรมเพจ” มีความสูง 4 เมตร ตัวแม่มีความสูงกว่า 6 เมตรตั้ง
ชื่อว่า “แม่ขวัญ” ตัวพ่อชื่อ “พ่อโชคลาภ” มีความสูงกว่า 8 เมตร ซึ่งแต่ละตัวจะมีบันไดส าหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย 

สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์การเดินทางบนท้องฟ้าในเชียงใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับการขึ้น

บอลลูนอากาศร้อน ด้วยความสูง 30-50 เมตร ทัศนียภาพแสนงามกว้างไกลในแบบพาโนรามา ภายในฟาร์มนอกจากลูกค้าจะได้ขึ้นบอลลูนแล้ว ยังมีสอนขี่ม้า ขับ

ATV และให้อาหารแกะ (ค่ากิจกรรมภายในฟาร์มไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) 

ค่่า...พิเศษ บริการอาหารค่ า เมนชูาบูหมูจุ่ม(2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

อิสระช้อปปิ้ง ไนท์บาซาร์เชียงใหม่เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มา

เที่ยวและซื้อของ ที่น่ีมีขายสินค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เคร่ืองเงิน ภาพวาด รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก ส่วนของ

กินมีร้านอาหารนานาชาติมากมาย มีศูนย์อาหาร มีลานเบียร์ มีลานงานแสดง มีบริการนวด สปา เป็นต้น 

วัดศรีสุพรรณ – บ้านแม่ก่าปอง - ชมทุ่งดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม – ประตูท่าแพ - ถนนคนเดินเชียงใหม ่2 
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พักที่ Hotel M Chiangmai หรือเทียบเท่า 
 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  

วัดศรีสุพรรณ ชมความงามพระอุโบสถเงินแห่งล้านนา เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้า

เมืองแก้ว โปรดเกล้าฯให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้นๆว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่ง

แรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนท าหัตถกรรมเคร่ืองเงินที่มีชื่อเสียงของจั งหวัดเชียงใหม่ เกิดเป็นพุทธศิลป์อัน
วิจิตรที่ดึงดูดให้ทั้งพุทธศาสนิกชนและบุนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมความงดงามของพระอุโบสถหลังนี้อยู่ทุกวัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

บ้านแม่ก่าปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีล า
ธารใสเย็นไหลผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปองคือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ท าให้บ้านแม่ก าปอง

คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง เที่ยวแม่ก าปองสามารถเที่ยวแบบค้างคืนพักผ่อนนอนโฮมสเตย์ในบรรยากาศเรียบง่าย  
 



 

 

  

 

จากน้ันเดินทางสู่...  ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็น

ประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันน้ี เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประตูท่าแพถือเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยัง

เป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่อยู่เป็นประจ าตลอดทั้งปี  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(4) 

 ชมทุ่งดอกไม้ Skywalk ม่อนแจ่ม จุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 
200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพานจะมีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพู

สลับขาว ก าลังเบ่งบานสะพร่ัง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมา

กาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด 



 

 

 

  
 

ถนนคนเดินเชียงใหม ่

 

ถนนคนเดินวัวลาย เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม
อีกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ ถนนคน

เดินวัวลายมีเอกลักษณ์เด่นทางด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงิน 

สร้างชื่อให้กับชุมชนมานานจนเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

ทั่วไป ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ี  เคร่ืองเงินจึงเป็นสินค้า

หลักของถนนคนเดินวัวลาย  ถือเป็นของฝากของที่ระลึก

ที่เหมาะสมแก่การมาเยือนคนนคนเดินแห่งน้ี 
 

ค่่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารค่่าตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนคนเดินวัวลาย 

 
 

พักที่ Hotel M Chiangmai หรือเทียบเท่า 
  

ดอยอินทนนท์ - พระมหาเจดีย์คู่ - พระธาตุดอยสุเทพ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  
 

ดอยอินทนนท์ สัมผัสอากาศหนาวยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
สูงจากระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 บริเวณ

แห่งน้ียังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีท าการของทหารอากาศ และเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์” ท่ามกลางผืน

ป่าบนยอดดอยอินทนนท์ บนยอดดอยอินทนนท์มีเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิสระท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศอัน

งดงามท่ามกลางธรรมชาติพร้อมถ่ายภาพสุดประทับใจ 



 

 

 

  

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดเที่ยวดอยอินทนนท์ซึ่งทุกคนต้องแวะไป
เยือน พระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์น้ีทางกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ ในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ ตัวองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนยอดดอยสองยอดในบริเวณใกล้กัน ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงาม

และอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานาพันธุ์ เชื่อว่าเป็นแหล่งเที่ยวดอยอินทนนท์ที่จะท าให้ทุกคนอิ่มตา อิ่มใจ และอิ่มบุญกันกลับไปแบบเต็มๆอย่างแน่นอน 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ พระมหาเจดีย์คู ่
 

 

 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

สักการะพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่

คร้ังแรกมักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก  2 ชั้น อายุมากกว่า 

500 ปี ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้ เมื่อขึ้นไปถึงวัดแล้วจะต้องถอดรองเท้าไว้ จากนั้นถึงเข้าไปยังตัววัด

ด้านในได้ ด้านในของวัดมีเจดีย์ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้โดยรอบ อิสระให้ท่านได้ไหว้พระขอพรและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

สูงสุด - ต่่าสุด 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 
9,777 2,500 31℃ - 23℃ 

19 – 21 พฤศจิกายน 2563 

(วันหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ) 
10,777 2,500 35℃ - 28℃ 

20 – 22 พฤศจิกายน 2563 

(วันหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ) 
10,777 2,500 35℃ - 28℃ 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 8,777 2,500 29℃ - 16℃ 

05 – 07 ธันวาคม 2563 

(วันชาติไทย/วันหยุดชดเชย) 
10,777 2,500 28℃ - 15℃ 

10 – 12 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
10,777 2,500 28℃ - 15℃ 

 

 

แพ็คเก็จทัวร์ ราคา 6,777 บาท  (ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินแล้ว) 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป 

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 1,977 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมส่าหรับเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับและไกด์น่าเที่ยว 400 บาท /ทริป/ท่าน** 

 

 

  

น่าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานเชียงใหม ่เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

20:40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKAIR DD4239 

21:45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะค่านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และช่าเงินระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนท่าการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท่าการจอง 

 

เงื่อนไขการช่าระเงินและข้อก่าหนดในการรับบริการ  

- ช่าระเต็มจ่านวน หลังการจองภายใน 2 วัน พร้อมส่าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทอ่งเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น  

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชนขอ์งท่านทีจ่องทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ชา่ระเงินภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

- มัคคุเทศก์ หรอืพนักงานตัวแทนของทางบริษทัฯ ไม่มอี่านาจในการให้ค่าสญัญาใดๆแทนบริษทัฯ และไมร่ับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- เมื่อท่านช่าระค่าทัวรก์ับทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลง รับทราบยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถ 

เปลี่ยน ผู้เดินทางได้ โดยแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันกอ่นวันน่าเที่ยว หรือ เลือ่น การเดินทางโดยแจ้งไมน่้อยกว่า 10 วันกอ่นวันน่าเที่ยว  

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้่วมเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวัดอณุหภมูิร่างกาย การขึ้น-ลง รถทุกครั้ง 

- ขออนญุาต งดรับประทานอาหาร - ขนม ทุกชนิดบนรถ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบัชั้นประหยัด (Economy Class) พรอ้มน้่าหนักกระเป๋าตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ รวมทั้งค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในหอ้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้่ามันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น 

- ชาวต่างชาติตอ้งช่าระเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน 

 


