บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครือ่ งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD1
DD9

DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง)

07.00 – 08.10
18.10 – 19.15

**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 14วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – สวนผลิ ตเมล็ด
พันธุไ์ ม้สนสองใบ – ถา้ เชียงดาว – วัดบ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL
(–/L/D)
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD1 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นาท่านออกเดินทางสู่ JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง คาเฟ่ เปิ ดใหม่ รมิ น้ าแม่แตง เป็ นร้านสาขาสองจากร้านแรกที่
ตัง้ อยู่ตรงก่อนทางขึน้ ดอยม่อนแจ่ม เป็ นคาเฟ่ กลางป่ า ทีย่ งั คงเอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็ นสะพานเชือก
ชมวิวมุมสูง ทีน่ อนตาข่ายให้เอนกายนอนบนเบาะหลากสี และจุดทีต่ ่างจากสาขาแรกก็คอื “ทีน่ งรั
ั ่ งนก” และ “ผนังตา
ข่าย” สาหรับถ่ายภาพ ที่น่ีอกแบบเป็ นสไตล์หลากสีแคนดี้โทน แต่เน้นความกลมกลืนเข้ากั บธรรมชาติ ตัวร้านมี
หลายชัน้ ลดหลันตามพื
่
น้ ที่ และอยู่ตดิ กับแก่งกึด๊ สามารถเดินลงไปเล่นน้าคลายร้อนได้
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นาท่านออกเดินทางไปยัง สวนผลิ ตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) เป็ นสวนสนธรรมชาติทป่ี ลูกไม้สน
คาริเบียเรียงกันอย่างเป็ นระเบียบ เป็ นงานวิจยั การพัฒนาและฟื้ นฟู แปลงทดลองปลูกไม้สนคาริเบีย จากนัน้ ยังผลิต
เมล็ดพันธุข์ องไม้สนคาริเบียอีกด้วย ทีน่ ่เี ริม่ ต้นเมื่อปี 2520 เนื้อที่ 27 ไร่ เป็ นผลงานของสานักวิจยั และพัฒนาการป่ า
ไม้ กรมป่ าไม้ การวิจยั นัน้ ก็มีผ ลดีข้นึ เรื่อ ยๆในทุก ปี ทาให้ส ามารถดูแลรักษาฟื้ นฟู ไ ม้ส นคาริเ บีย เป็ นอย่ างที่
ตัง้ เป้ าหมายไว้ ภายในจะมีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นสนปลูกเรีย่ งกันอย่างสวยงามเป็ นสถานทีน่ งั ่ ปิ กนิกพักผ่อนหย่อน
ใจสูดอากาศบริสุทธิได้
์ อย่างเต็มปอด และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายรูปทีไ่ ม่ควรพลาดอีกทีหนึ่ง

นาท่านเดินทางสู่ ถา้ เชียงดาว เป็ นถ้าทีน่ ่าสนใจถ้าหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อาเภอเชียงดาว ตัง้ อยู่เชิง
เขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้า มีความงามจากการเสกสรรปั ้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ต่นื ตาตื่นใจ
กับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ทีก่ ่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็ นถ้าขนาดใหญ่ ภายในมี หนิ งอกหินย้อยทีเ่ กิดขึ้น
เองตามธรรมชาติทส่ี วยงาม บางแห่งเป็ นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็ นรูป
ต่างๆได้มากมาย เสน่หอ์ ย่างหนึ่งของทีน่ ่ีอยู่ตรงทีม่ นี ้ าใส่ไหลเย็นจากในถ้าไหล ออกมาทีบ่ ริเวณหน้าถ้า เป็ นอย่างนี้
ชัวนาตาปี
่
ไม่มเี หือดหาย และไหลมารวมกันเป็ นสระน้ ามีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทาให้ บรรยากาศสดชื่นและยัง
ร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ดงึ ดูดให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเทีย่ วกันเป็ นจานวนมากและ ตรงหน้าถ้า
นี้เองเป็ นทีต่ งั ้ ของ วัดถ้าเชียงดาว
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดบ้านเด่น เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเตีย้ ๆ และใต้เนินนัน้ เป็ นถ้าศักสิทธิที์ ่ ชาวบ้านพากันนับ
ถือ จึงเรียกวัดนี้กนั ว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามแล้ว ทีต่ งั ้ ของวัดยังอยู่ในเขตเมือง
เก่าโบราณทีเ่ รียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็ นต้นมา ต่อมาในปี
พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทาการบูรณะวัดขึน้ มาใหม่ ให้มคี วาม วิจติ รงดงามตระการตาด้วยศิลปะ
สถาปั ตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ทส่ี งิ่ ปลูกสร้างที่มคี วามสวยงาม วิจติ รตระการตา ซึง่ ครูบาเทืองมีความ
ตัง้ ใจ ว่าจะให้เป็ น ศาสนสถานทีง่ ดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็ นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพือ่ การขัดเกลาจิตใจ ให้เป็ น
สถานทีพ่ กั ผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา

นาท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ในอาเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินทีน่ าเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ลาใหญ่ ของการบินไทยทีป่ ลด
ระวางแล้วมาดัดแปลงเป็ นร้านกาแฟ จาลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นงั ่ จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึง
การนังเครื
่ ่อง
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ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 2 สวนดอกไม้แม่ริม – แม่กาปอง – น้าพุร้อนสันกาแพง – ศูนย์อตุ สาหกรรมร่มบ่อสร้าง (B/–/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่นื ๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณี ที่สวนมีการปิ ดให้บริ การหรือเหตุสุดวิ สยั อื่นๆ
การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง
ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่นื ๆทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

นาท่านเดินทางสู่ แม่กาปอง สถานทีเ่ ทีย่ วยอดฮิตของเชียงใหม่ ทีน่ ่ีเป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเทีย่ งเชิง
อนุรกั ษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สงู จากระดับน้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้ นมีอายุเก่าแก่กว่า 100
ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ าลาธาร ท่ามกลาง
ธรรมชาติทค่ี งความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวบ้านทีม่ คี วามเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบาย
ตลอดทัง้ ปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทาเมีย่ ง (ชา) อาชีพรอง
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คือ การปลูกกาแฟ ทีม่ าของชื่อ “บ้านแม่กาปอง” มาจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสเี หลือง-แดง ขึน้ ตามบริเวณลาห้วย จึง
เรียกว่า ดอกกาปอง รวมกับมีแม่น้าไหลผ่านหมู่บา้ น จึงรวมเรียกว่า แม่กาปอง ซึง่ เป็ นที่มาของชื่อหมู่บา้ น

เทีย่ ง อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางไปยัง น้าพุร้อนสันกาแพง ตัง้ อยู่ใน อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ
34 กิโลเมตรนับ เป็ นแหล่งน้าพุรอ้ นทีม่ ี ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กบั การท่องเทีย่ วของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่ม
รื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ต่นื ตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติท่ี
มาจากความเปลีย่ นแปลงจากใต้พน้ื โลกก่อกาเนิดน้ าร้อนทีม่ ี อุณหภูมถิ งึ 100 องศาเซลเซียส น้าร้อนอันเดือด พล่าน
พุง่ ขึน้ จากใต้พน้ื พิภพสูท่ อ้ งฟ้ าสูงถึง 15 เมตร เป็ นธรรมชาติทน่ี ่าทึง่ อย่างมาก
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ค่า

จากนัน้ นาท่านแวะชมสินค้าร่มบ่อสร้าง จาก ศูนย์อุตสาหกรรมทาร่มบ่อสร้าง ภายในมีการสาธิตทาร่มตัง้ แต่การ
ทากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถึงวาดภาพ ตกแต่งลวดลาย และมีร่ม ของที่ระลึกขาย มีทวั ร์มาลงค่อนข้างเยอะ
จากประวัติการทาร่มที่ติดไว้ทาให้ทราบว่าการทาร่มในหมู่บ้านบ่อสร้างมาจากพระอินถา ได้นาวิชาการทาร่มมา
ให้กบั ชาวบ้าน และสืบทอดกันมานับร้อยปี
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 3 พระธาตุดอยคา – VERSAILLES DE FLORE – วัดเจดียห์ ลวง – วัดพระสิ งห์ – ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการขอพร บนบาน
และเป็ นวัดทีส่ าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ ห่งหริภุญ
ชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผูส้ ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า
ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้ และยังเป็ นสัญลักษณ์อกี แห่งหนึ่งของการบินไทยทีใ่ ช้กาหนดพืน้ ที่
ทางสายตา ก่อนทีจ่ ะนาเครื่องบินลงจอดทีส่ นามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการนี้การบินไทยก็ได้เป็ นส่วนหนึ่งใน
การช่วยบูรณะวัด

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
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

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วัดเจดีย์หลวงวรวิ หาร หรือ วัดโชติ การาม เป็ นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์
ใหญ่ทส่ี ุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ทีส่ าคัญเพราะวัดนี้เป็ นวัดทีช่ าวเชียงใหม่
ศรัทธากันมากๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิลอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และ
มีความสาคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก
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ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD9 เวลาเดินทางประมาณ 1ชัวโมง05
่
นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
19.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

07 – 09 พฤศจิ กายน 2564
13 – 15 พฤศจิ กายน 2564
16 – 18 พฤศจิ กายน 2564
22 – 24 พฤศจิ กายน 2564
27 – 29 พฤศจิ กายน 2564
28 – 30 พฤศจิ กายน 2564
02 – 04 ธันวาคม 2564
05 – 07 ธันวาคม 2564

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

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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11 – 13 ธันวาคม 2564
16 – 18 ธันวาคม 2564
18 – 20 ธันวาคม 2564
21 – 23 ธันวาคม 2564
26 – 28 ธันวาคม 2564

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

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
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่ จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ 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)่
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-

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
- 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%
- ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อ การยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้
กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 15.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้อง
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ทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุก
พีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในร ะยะเวลาที่ท่ีบริษัท
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 โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
- 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 (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
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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
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว 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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