บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ110
BKK(สุวรรณภูมิ) – CNX (เชียงใหม่)
08.35 – 09.45
VZ121
CNX(เชียงใหม่) – BKKสุวรรณภูมิ)
20.20 – 21.40
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ องด้วยสถานการณ์โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : 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 (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรียค์ รูบาศรี
วิ ชยั – ห้วยตึงเฒ่า – สวนดอกไม้แม่ริม – ประตูท่าแพ
(–/L/D)
06.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
08.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ110 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญ มากที่สุ ดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุ ทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้ พระธาตุซง่ึ
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปด
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เหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

จากนัน้ นาทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั ผูท้ ไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนีย
บุ ค คลที่ช าวเชีย งใหม่ เ คารพศรัท ธา มาจนถึง ปั จ จุ บัน โดยเรื่อ งราวของครู บ าศรีว ิ ช ัย นั ้น มีค วามผู ก พัน กับ
ประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่เป็ นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็ นผู้ท่มี บี ทบาทในการฟื้ นฟูวดั วาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่ รุดโทรมให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึ่ง และทีส่ าคัญครูบาศรีวชิ ยั เป็ นผูร้ เิ ริม่ ชักชวนให้
ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึน้ ไปสูว่ ดั พระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็ นผู้
บุกเบิกเส้นทาง ขึน้ ดอยสุเทพ ทีท่ าให้เรามีโอกาสได้ขน้ึ ไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิน่ อายแห่งอารยธรรม
ล้านนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวชิ ั ยก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรม
ธาตุเลยทีเดียว
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่น
ฟางคิงคองยัก ษ์ ที่อ่างเก็บน้ าห้ว ยตึงเฒ่า สถานที่พกั ผ่ อ นของชาวเชียงใหม่ ที่ส ร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวทีม่ ภี ูเขาเป็ นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงั มีกระท่อมกลางนา ซึ่งเปิ ดให้บริการเป็ นทีพ่ กั อีกด้วย ภายในสถานที่มี
หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทัง้ ครอบครัว หุ่นตัวลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มีความสูง 4 เมตร ตัวแม่ มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ ชื่อว่า “แม่ขวัญ” ตัวพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ” มีความสูงกว่า 8 เมตร ซึ่งแต่ละตัวจะมีบนั ได
สาหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อกี ด้วย แนะนาให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคิงคองได้แบบไม่ย้อนแสง แต่ถ้ามาในช่วงเย็นก็จะได้สมั ผัสบรรยากาศของทุ่งนาที่มแี สงสีทองส่องกระทบ และ
สะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาสาหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุดถ่ ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ ทีน่ งั ่
แบบล้านนา หุ่นไล่กา และสะพานไม้ขนาดเล็กกลางทุ่ง
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นาท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่นื ๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณี ที่สวนมีการปิ ดให้ บริ การหรือเหตุสุดวิ สยั อื่ นๆ
การบานของดอกไม้ ขึ้ น อยู่ ก ับ สภาพอากาศและฤดู ก าล) ให้ ท่ า นเพลิ ด เพลิ น กับ ดอกมาร์ ก าเร็ ต สีม่ ว ง
ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่นื ๆทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

นาท่านไปยัง จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็ นอีกจุดยอดนิยม
สาหรับ นักท่องเทีย่ วมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบทีบ่ นิ ผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกาแพงอิฐสีสม้ และประตูงาม
ทีม่ เี ก่าแก่และมีความขลัง

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 2 เจดียค์ ู่ – น้าตกวชิ รธาร – ตลาดม้ง – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิ หาร
เช้า

(B/L/-)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านเดินทางสู่ เจดียค์ ู่ “พ่อและแม่” พระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนี ดล องค์สนี ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนทีส่ งู สุดใน
ประเทศไทย เคียงคู่กบั พระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมิสิริ องค์สมี ่วงอมชมพู ซึ่งสร้างขึน้ โดยกองทัพอากาศร่วมกับ
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พสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ ภเมทนีดล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ.2530 และพระมหาธาตุเจดียน์ ภพลภูมสิ ริ ิ สร้าง
ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี
พ.ศ.2534

นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกวชิ รธาร เป็ นน้ าตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ าตกอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 750 เมตร น้ าจะดิง่ จากผา ด้านบน ตกลงสู่แอ่งน้ าเบื้องล่าง ในช่วงทีม่ นี ้ ามากละอองน้ าจะสาดกระเซ็นไป
ทัวบริ
่ เวณรูส้ กึ ได้ถงึ ความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ ทีท่ อดยาวเข้าไปหาหน้าผานัน้ จะเปี ยกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้ า
มากแต่หากเดิน เข้าไปจนสุดจากจุดนัน้ จะได้สมั ผัสกับ ความงาม ของน้ าตก มากทีส่ ุดตรงข้ามน้ าตกจะมีหน้าผาสูง
ชัน เรียกว่า ผาม่อนแก้วหรือในภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว ฤดูการท่องเทีย่ ว น้าตกวชิรธาร สามารถเทีย่ วได้ทุกฤดู
ช่วงทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ุดคือ ฤดูหนาว
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่ ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.32 ตรงข้ามปากทางแยกขึ้นพระตาหนักดอยผาตัง้ หรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า กาดม้งดอยอินทนนท์ จะมีชาวบ้านเผ่าม้งแต่งชุดพืน้ เมืองตามสไตล์นงั ่ ขายของกันตัง้ แต่เช้าตรู่
จนถึงค่าของที่นามาขายก็จะเป็ นผลไม้ตามฤดูกาลเช่น ลูกพับ สตรอว์เบอรี่ ผักยอดฝั กแม้ว เสาวรส สาลี่ แอปเปิ้ ล
อะโวคาโด้ ไวน์ผลไม้ น้าผึง้ ป่ า เสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ฯลฯ ของทานเล่นก็เช่น ถัว่ แมคคาดีเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์
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จากนัน้ นาท่านชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิ หาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตัง้ อยู่ถนนเชียงใหม่ -ฮอด
หมู่ 2 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระ
ธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็ น พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดวรวิหาร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณทีต่ งั ้ เป็ นเนินดินสูง
ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตัง้ แต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัตสิ นั นิษฐานว่า เป็ นวัดที่ สร้างขึ้นในราว พุทธ
ศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็ นลักษณะของศิลปกรรม ใน
สมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึง่ เป็ นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้ นฟูเมืองเชียงใหม่

ค่า

อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 3 วัดเจ็ดลิ น – วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร – VERSAILLES DE FLORE – พระธาตุดอยคา – วัด
อุโมงค์ – ท่าอากาศนานาชาติ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
ทาท่านออกเดินทางไปสู่ วัดเจ็ดลิ น เป็ นวัดขนาดไม่ใหญ่ ตัง้ อยู่ใกล้ประตูเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ก่อนปี
พ.ศ. 2060 ตามประวัตกิ ล่าวว่า กษัตริยร์ าชวงศ์มงั รายก่อนจะขึน้ เสวยราชย์ทุกพระองค์ จะเสด็จมาประกอบพิธสี รง
น้าพุทธาภิเษก ณ หนองน้ าวัดเจ็ดลิน ซึง่ จะมีรางน้ า เรียกว่า “ลิน” ทาด้วยทองคา หลังน
่ ้าพุทธาภิเษกจากสุวรรณ
หอยสังข์ หล่อลงรางลินทาด้วยคาทัง้ 7 เพือ่ สรงพระวรกาย แล้วจึงเปลีย่ นเครื่องทรงกษัตริยข์ น้ึ เสวยราชย์ ภายในวัด
จะมี “สะพานโต่วะ” จะเป็ นสะพานไม้ไผ่ทใ่ี ช้ขา้ มบึงบัว เป็ นบัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรียขนาดใหญ่ สองข้างทางของ
สะพานไม้ไผ่จะประดับด้วยร่ม และ โคมไฟแบบล้านนา
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นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดทีป่ ระดิษฐาน พระ
สิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิคู์ ่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรูจ้ กั
กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชีย งใหม่ทใ่ี ห้ความศรัทธาและจะ
เดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา ทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่
เมือง ทางราชการ จึงได้อญ
ั เชิญพระพุทธสิหงิ ค์ขน้ึ ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชน
ได้พากันมาสรงน้ าเนื่อง ในเทศกาลปี ใหม่ ตามคติล้านนา คนเกิดปี มะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้ หนึ่งใน
ชีวติ

นาท่านออกเดินทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็ นคาเฟ่ เปิ ดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดียวใน
เชียงใหม่ ที่มกี ลิ่นอายของความ VINTAGE ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมือง
เชียงใหม่ พร้อมดื่มด่ากับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธุ์ ได้ฟีลนัง่ จิบชา ชิมเค้ก ริมสระน้ า
และเดินเล่นแบบเจ้าหญิงท่ามกลางพระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการขอพร บนบาน
และเป็ นวัดทีส่ าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ ห่งหริภุญ
ชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า
ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั ้น และยังเป็ นสัญลักษณ์อกี แห่งหนึ่งของการบินไทยทีใ่ ช้กาหนดพืน้ ที่
ทางสายตา ก่อนทีจ่ ะนาเครื่องบินลงจอดทีส่ นามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการนี้การบินไทยก็ได้เป็ นส่วนหนึ่งใน
การช่วยบูรณะวัด

จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานทีม่ คี วามเก่าแก่ อยู่ค่เู มืองเชียงใหม่มากว่า
700 ปี ตัง้ อยู่เชิงดอยสุเทพ เป็ นวัดทีส่ าคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ ทีร่ ่มรื่น ลักษณะการออกแบบเป็ นไปตามแบบพุทธ
ศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ข้นึ ในบริเวณวัด จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ใ น
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ส่วนทีเ่ หลือหลักฐานให้ชมในปั จจุบนั อยู่บริเวณเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตัวอุโมงค์ตงั ้ อยู่บริเวณต่อเนื่องกับเจดียท์ าง
ทิศเหนือ โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศตะวันออกจานวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซึ่งอุโมงค์กลาง (อุโมงค์ท่ี 4) มีขนาด
ใหญ่ทส่ี ุด ซึง่ สามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์เท่านัน้ คือ อุโมงค์ท่ี 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีก
ทัง้ ภาพหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์มสี ภาพลบเลือนไปมาก

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20.20 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เที่ ยวบิ นที่ VZ121 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

11 – 13 พฤศจิ กายน 2564
13 – 15 พฤศจิ กายน 2564
16 – 18 พฤศจิ กายน 2564

7,999
8,999
7,999

2,000
2,000
2,000
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22 – 24 พฤศจิ กายน 2564
27 – 29 พฤศจิ กายน 2564
30 พฤศจิ กายน – 02 ธันวาคม 64
01 – 03 ธันวาคม 2564
03 – 05 ธันวาคม 2564
06 – 08 ธันวาคม 2564
12 – 14 ธันวาคม 2564
16 – 18 ธันวาคม 2564
18 – 20 ธันวาคม 2564
22 – 24 ธันวาคม 2564
25 – 27 ธันวาคม 2564

7,999
8,999
7,999
7,999
9,999
7,999
7,999
7,999
8,999
7,999
8,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
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- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารัก ษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ค่าเก็บสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่อง 400 บาท/เทีย่ ว/ท่าน
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนทีช่ ดั เจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 1 วันทาการ เช่น ท่าน
จองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 15.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดย
อัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึ ด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
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- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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