
 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยสุเทพ  

                                           อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไมป้้างฮวา – ไร่ดอกลมหนาว 

                                                                                                                               (_/L/D) 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับหนา้กากอนามยั และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน า

มาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดินทาง   

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดใหท้ าการเช็คอิน

กอ่นเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ี้เดินทาง จะตอ้งไดร้ับวคัซีนดงัตอ่ไปน้ี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 

เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 

14วนั) 

**ผูเ้ดินทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษัทพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

07.00 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD1 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 72 

ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่  หลงัจากทุกทา่นรับสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรียบรอ้ย

แลว้ น าทา่นเดินทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่ มีความส าคญัมากท่ีสุดในเชียงใหม ่ซ่ึงสรา้งข้ึนเม่ือตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราชความโดดเดน่ของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เร่ิมตัง้แตท่างข้ึนพระธาตุซ่ึง

เป็นบนัไดนาคเจ็ดเศียรกอ่ปูน และเม่ือเดินเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูง ยอ่มุมระฆงัทรงแปด

เหลี่ ยม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซ่ึงกอ่สรา้งตามแบบศิลปะลา้นนา อีกทัง้ในบริเวณวดัยงัเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหมไ่ด ้

อยา่งชดัเจนอีกแหง่หน่ึงดว้ย 
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ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

   

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกทา่นออกเดินทางสกัการะ อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นนักบุญแหง่ลา้นนาไทย และปูชนีย

บุคคลท่ีชาวเชียงใหมเ่คารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบนั โดยเร่ืองราวของครูบาศรีวิชยันั้นมีความผูกพนักบัประวติัศาสตร์

เมืองเชียงใหมเ่ป็นอยา่งมากเน่ืองจากทา่นเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการฟ้ืนฟวูดัวาอาราม โบราณสถานตา่งๆ ในแถบ

ภาคเหนือ ท่ีทรุดโทรมใหก้ลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหน่ึง และท่ีส าคญัครูบาศรีวิชยัเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนใหป้ระชาชนชาว

เหนือ ร่วมแรงร่วมใจกนัสรา้งถนนจากเชิงดอยข้ึนไปสูว่ดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว้า่เป็นผูบุ้กเบิกเสน้ทาง 

ข้ึนดอยสุเทพ ท่ีท าใหเ้รามีโอกาสไดข้ึ้นไปช่ืนชมความงามของธรรมชาติและกล่ินอายแหง่อารยธรรมลา้นนาในทุกวนัน้ี 

นอกจากน้ีหลายคนยงัเช่ือกนัวา่ เพียงไดม้าไหวค้รูบาศรีวิชยัก็เสมือนไดก้ราบสกัการะพระบรมธาตุเลยทีเดียว 

 

 

   

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าทุกทา่นเดินทางไปยงั ม่อนแจ่ม สถานท่ีทอ่งเที่ ยวยอดฮิตของเชียงใหม ่น าทุกทา่นชมแลนดม์าร์คใหมแ่หง่

ทอ่นแจม่ สวนดอกไมป้้างฮวา@ม่อนแจ่ม สวยครบจบ

ท่ีน่ีท่ีเดียวทัง้สวนสม้ สวนดอกไม ้โดดเดน่ดว้ยสะพานไมไ้ผ่

ทอดยาวไปถึงจุดนั่งพกัใตต้น้เพกา นอกจากสวนสม้แลว้ยงั

มีสวนมากาเร็ต และหอคอยไมไ้ผใ่หไ้ดช้มวิวกนัแบบ 360 

องศา จากนั้นพาทุกทา่นชมความงามของ ไร่ดอกลมหนาว 

ถา่ยรูปสุดฟินสก์ลางทุง่ดอกไม ้“ดอกเวอร์บีน่า” ดอกไมสี้

มว่งสุดน่ารัก เป็นทุง่ดอกใมข้นาดไมใ่หญม่าก ดอกไมจ้ะ

บานในชว่งฤดูฝนกอ่นจะเขา้ฤดูหนาว ภายในไรน่อกจาก

ดอกเวอร์บีน่า ยงัมีดอกคอสมอสอีกดว้ยมี จุดชมวิว และมุมถา่ยรูปใหเ้ลือกหลายมุม 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่วดัป่าดาราภิรมย ์เป็นวดัที่ มีความสวยงามแหง่หน่ึงของ อ.แมริ่ม และมีความสวยงามติด

อนัดบัตน้ๆ ของวดัในเชียงใหม ่ส่ิงกอ่สรา้งลว้นมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา วดัป่าดาราภิรมยมี์

ความส าคญัเป็นพระอารามหลวงแหง่ท่ี 7 ในจงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีตัง้ของวดัอยูด่า้นหลงัท่ีวา่การอ าเภอแมริ่ม และติดกบั

พระต าหนักดาราภิรมย ์ดว้ยที่ ตัง้ของวดัที่ อยูใ่นซอยยอ่ย วดัจึงไมค่อ่ยเป็นท่ีรูจ้กัของคนทัว่ไปซกัเทา่ไหร่ ภายในวดัมี

บรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  วดัพระธาตดุอยค า – CHOM CAFÉ – วนัอินทราวาส(วดัตน้เกวน๋) – วดัศรีสุพรรณ  

                                          ประตูท่าแพ                                                                       (B/L/D) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกทา่นเดินทางเขา้สู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่ มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม ่อายุเกา่แกก่วา่1,300 ปี 

ตัง้อยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง

จามเทวีกษัตริยแ์หง่หริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นพาทา่นชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยูท่ี่สวนป่าสไตล ์TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซ่ึงเป็นการ

จ าลองสวนป่าดิบช้ืนข้ึนมาอยูใ่นเมือง ใหท้า่นไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดินเลน่ในสวนป่าท่ีร่มร่ืนจากเงาของ

ตน้ไมใ้หญ ่ชมน ้าตก เดินลดัเลาะล าธารท่ีเต็มไปดว้ยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ  

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าทุกทา่นออกเดินทางไปยงั วนัอินทราวาส (วดัตน้เกวน๋) อยูใ่น ต.หนองควาย อ.หางดง หา่งจากตวัเมือง

เชียงใหมป่ระมาณ 11 กิโลเมตร เป็นวดัที่ มีความสวยงามเกา่แกข่องเชียงใหม ่ ส่ิงท่ีส าคญัของวดัน้ีคือ ศาลาจตุรมุขซ่ึง

พบเพียงหลงัเดียวในภาคเหนือ และเป็นตน้แบบ ทางศิลปกรรมลา้นนาท่ีมีคุณคา่และยงัคงความสมบูรณ์ จนสมาคม

สถาปนิกสยามประกาศใหเ้ป็นอาคารอนุรักษ์ดีเดน่ เม่ือปี พ.ศ.2532 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยูบ่นถนนววัลาย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นวดัที่ มีประวติัการกอ่สรา้งมา

ตัง้แตค่รั้งอดีตกวา่ 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมืองแกว้ กษัตริยเ์ชียงใหมร่าชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราช

มารดามหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช่ื์อเจา้หม่ืนหลวงจา่ค า สรา้งวดัช่ือวา่ “วดัศรีสุพรรณอาราม” ตอ่มา

เรียกสัน้ๆ วา่ “วดัศรีสุพรรณ” ภายในวดัมีอุโบสถเงินแหง่แรกของโลก ท่ีชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงิน

ชุมชนววัลาย ซ่ึงเป็นชุมชนท าหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั2คืน _TH02_MM(DD) 

 น าทา่นไปยงัจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ประตูท่าแพ ถา้ไมม่า เหมือนมาไมถึ่งเชียงใหม ่เป็นอีกจุดยอดนิยมส าหรับ

นักทอ่งเที่ ยวมาถา่ยภาพเดินผา่นฝงูนกพิราบที่ บินผา่นตวัไปมา หรือแนบพิงอิงก าแพงอิฐสีสม้และประตูงามท่ีมีเกา่แก่

และมีความขลงั โดยเฉพาะในชว่งเชา้และเย็นท่ีมีแสงสอ่งกระทบลงมาบริเวณก าแพง จะสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร – วดัมหาวนัวนาราม  – วดัสวนดอก – ONE NIMMAN 

                                          ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                         (B/L/_)     

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกทา่นเดินทางสู ่วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม ่เป็นวดัที่ ประดิษฐาน พระสิงห ์

(พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคูเ่มืองเชียงใหมแ่ละแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรูจ้กักนัใน

ช่ือ เชียงแสนสิงหห์น่ึง วดัพระสิงห ์วดัพระสิงหย์งัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงใหมท่ี่ใหค้วามศรัทธาและจะเดินทาง 

มาเคารพสกัการะกนัอยา่งเน่ืองแน่นเป็นประจ า ทุกปีเม่ือถึงชว่งเทศกาลสงกรานตห์รืองานประเพณีปีใหมเ่มือง ทาง

ราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถบุษบกแหไ่ปรอบเมืองเพ่ือใหศ้รัทธา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ทา่นออกเดินทางสู ่วดัมหาวนัวนาราม สรา้งข้ึนในสมยัพระนางจามเทวีครองหริภุญไชย พระนางจามเทวีนั้นเดิม อยู ่

ท่ีอาณาจกัรละโว ้เม่ือฤาษีวาสุเทพ สรา้งหริภุญไชยข้ึน พระนางจามเทวีไดเ้สด็จมาปกครองเป็น ปฐมกษัตริยแ์หง่

อาณาจกัรหริภุญไชย เม่ือพระนางจามเทวีเสด็จมา หริภุญไชยนั้นไดพ้าไพร่พลท่ีมีความรูส้าขาตา่งๆ พรอ้มพระสงฆ ์

ประมาณ 500 องคม์าดว้ย รวมทัง้อญัเชิญพระพุทธรูปส าคญัอีก 2 องค ์คือ พระแกว้ขาว (พระเสตงั คมณี)   และพระ
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ศิลาด า (พระพุทธสิกขิ) เม่ือถึงหริภุญไชย พระนางจามเทวีโปรดใหส้รา้งวดัมหาวนั เพ่ือใหเ้ป็นท่ีจ าพรรษาของพระสงฆ์

และน าพระศิลามาประดิษฐานไวด้ว้ย (สว่นพระแกว้ขาวนั้นพระเจา้เม็งรายแหง่ลา้นนาไดอ้ญัเชิญ ไปเป็นพระพุทธรูป

ประจ าพระองค ์และประดิษฐานไวท่ี้วดัเชียงมัน่ ใน จ.เชียงใหม ่จนถึงปัจจุบนั) ตอ่มาหริภุญไชยเกิดสงครามกบั 

ขุนลวัะวิลงัขะ พระฤาษีจึงใชพ้ระศิลาด าเป็นตน้แบบสรา้ง พระเคร่ืองแจกจา่ยชาวเมืองเพ่ือใชอ้อกศึก พระเคร่ืองสว่นท่ี

เหลือบรรจุไวใ้น เจดียท่ี์วดัมหาวนั ตอ่มา ในยุคหลงั เม่ือเจดียบ์รรจุพระปรักหกัพงัลง ชาวบา้นจึงพบพระเคร่ืองท่ีเก็บไว ้

ตา่งน ากนัไปบูชาและ พบกบัอิทธิปาฏิหารยต์า่งๆ พระเคร่ืองเหลา่น้ีคือ  พระรอดมหาวนัท่ีโดง่ดงั 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั  เมนูขา้วซอย 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางออกไปยงั วดัสวนดอก หรือวดับุปผารามตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่ เป็นพระอาราม

หลวงชัน้ตรี ชนิดสามญั สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย และปัจจุบนั

ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นโบราณสถานส าคญั ภายใตก้ารก ากบั

ดูแลของกรมศิลปากรเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ วดัสวนดอกสรา้งข้ึนใน

ภายในเวียงสวนดอก ซ่ึงเป็นเขตพระราชอุทยานในสมยัราชวงศม์งั

ราย   พระเจา้กือนา กษัตริยอ์งคท่ี์ 6 แหง่ ราชวงศม์งัราย ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเป็น “พระอารามหลวง” เพ่ือใหเ้ป็นท่ีจ า

พรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผูป้ระดิษฐานพระพุทธศาสนาลทัธิ

ลงักาวงศ ์ในแผน่ดินลา้นนา 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ONE NIMMAN บนพ้ืนท่ีกวา่ 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตนั ภาสกรนที” 

คือการร้ือฟ้ืนและตอ่ยอดยา่นอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมืองเชียงใหม ่ใหก้ลบัมา

เปลี่ ยมชีวิตชีวาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแหง่ใหมท่ี่เป็นทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 
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18.10 เดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD9  

 เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง05 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

19.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

06 – 08 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

10 – 12 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

16 – 18 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

23 – 25 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

29 พฤศจิกายน – 01 ธนัวาคม 64 7,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

19 – 21 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 
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** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** 

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีได*้* 

 

ขอ้ส าคญั 

- ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ 

ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ทา่นั้น การเสริมเตียงจะข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง 

โรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสริมเตียง) 

- ราคาทวัร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นั้น นักทอ่งเที่ ยวตา่งชาติจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 500 บาท ตอ่ทา่น  

- หากมีสถานท่ี รา้นคา้ท่ีไมส่ามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม ่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ย 

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้น้ีนักทอ่งเที่ ยว 

จะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะท าตามเง่ือนไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนตา่งๆตามนโยบาย 

ของแตล่ะจงัหวดัและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน

และคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชวี้ลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ ยนแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ี

เกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

- กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กิน 7 กก.  (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรุณา

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี) 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเที่ ยวตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทอ่งเที่ ยว 

- มคัคุเทศกน์ าเที่ ยวตลอดการเดินทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตียงเสริม 1 ทา่น) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง 
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ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 

ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงินทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทา่น

ละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่ประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี

เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจา่ยจริง 

- คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปลี่ ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

- คา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,500 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนท่ีชดัเจน เพ่ือการยืนยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนัน้ี 

กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. มิเชน่นั้นจะถือวา่ทา่นไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัหาก

ไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

ใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่บริการ เต็มจ านวน เทา่นั้น  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง หากทา่นไมช่  าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด ทาง

บริษัทจะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็

ตาม 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วนัข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกกอ่น 40 วนั* 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของคา่ทวัร์ หรือหกัคา่ใชจ้า่ยตามจริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 

และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร์ เชน่ มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะจงัหวดั หรือการยกเลิก

เที่ ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 

 

หมายเหตุ  

- กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่อ านาจในการตดัสินใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้นกรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวน

ครั้งท่ีเปลี่ ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถาม

เพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบิน

ภายใน ทางบริษัทจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 

ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่น

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 

**เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ใหก้บัทางบริษัทฯ แลว้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 


