บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย(FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
FD4100
BKK(สุวรรณภูมิ) – CNX(เชียงใหม่)
06.05 – 07.20
FD4117
CNX(เชียงใหม่) – BKK(สุวรรณภูมิ)
20.10 – 21.35
**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 (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดป่ าดาราภิ รมย์ – แดนเทวดา – ฮิ โนกิ
แลนด์
(–/L/D)
03.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4100 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
07.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ---------------------------
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมีความสวยงามติด
อันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิง่ ก่อสร้างล้ วนมีความวิจิตร ในสถาปั ตยกรรมแบบล้านนา วัดป่ าดาราภิร มย์มี
ความสาคัญเป็ นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ทีต่ งั ้ ของวัดอยู่ดา้ นหลังทีว่ ่าการอาเภอแม่รมิ และติด
กับพระตาหนักดาราภิรมย์ ด้วยทีต่ งั ้ ของวัดทีอ่ ยู่ในซอยย่อย วัดจึงไม่ค่อยเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปซั
่
กเท่าไหร่ ภายใน
วัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ

นาทุกท่านออกเดินทางไปยัง แลนด์มาร์กใหม่ แดนเทวดา ด้านในจะถูกแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆ 4 โซนหลักๆ โซนที่
1 คือร้านกาแฟ โซนที่ 2 เป็ นสวนดอกไม้หน้าน้าตกเป็ นแปลงดอกมากาเร็ต และ ดอก CELOSIA โซนที่ 3 เป็ นสวน
และร้านอาหารสไตล์ญ่ีป่ ุ นอยู่หลังน้ าตก โซนที่ 4 จาลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสนิ ค้าโอท็อปจาหน่ ายและมีพร็ อ
พทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพ
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง ฮิ โนกิ แลนด์ หรือ ธีมพาร์ก (THEME PARK) อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย บนพืน้ ที่ 83 ไร่ ตัง้ อยู่ในอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ทีโ่ ดยรอบโอบล้อมด้วยขุนเขา และ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชาวบ้าน จุดเด่นสาคัญๆของฮิโนกิแลนด์ ด้านหน้าเป็ นเสาโทริอแิ บบเรียวบุทจ่ี าลองมาจากเสา
โทริอกิ ลางน้ าประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุชมิ ะ เมื่อเข้ามาถึงด้านหน้าก็จะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ทีจ่ าลอง
มาจากซุ้มประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน -มงจากวัดอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนัน้ มีประติมากรรมมังกรแกะสลัก ซึ่งซุ้ม
ประตูแห่งนี้เป็ นซุท้ ประตูมงคล เมื่อเดินผ่านใต้โคมแดงไปแล้วสร้างความเป็ นสิรมิ งคลให้ตวั บุคคลนัน้ ๆ

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั FANG MODERN HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 2 ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล – ชมดอกพญาเสือโคร่งสองข้างทางเส้นทางดอยอ่างขาง – วัดบ้าน
เด่น – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
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นาท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์ร่สี ุด Unseen ที่ห้ามพลาด ไร่แห่งนี้เป็ นของโครงการ
หลวง ตัง้ อยู่ในหมู่บ้านนอแล ความพิเศษของไร่สตรอว์เบอร์ร่แี ห่งนี้ท่แี ตกต่างจากไร่อ่นื ๆ คือเป็ นไร่แบบขัน้ บันได
กว้างใหญ่สุดสายตา คล้ายๆ ไร่ชาที่หลายคนคุ้นเคย แม้ว่าที่ไร่น้ีจะห้ามเก็บผลสตรอว์เบอร์ร่ี แต่ด้วยทิวทัศน์ของ
แปลงสตรอว์เบอร์ร่ี และภูเขาสลับซับซ้อนเบื้อหลัง รวมถึงทะเลหมอกยามเช้า ก็ช่วยให้ทน่ี ่ีเป็ นเหมือนดังสวรรค์
่
เลย
ทีเดียว

จากนัน้ พาท่านแวะถ่ายรูปและ ชมดอกพญาเสือโคร่ง สองข้างทางเส้นทางขึ้นดอยอ่างขาง ที่ถอื ว่าขึ้นชื่อในเรื่อง
ของการเป็ นแหล่งชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด นอกจากนัน้ ทีน่ ่ยี งั เป็ นอีกหนึ่งแหล่งชมซากุระอันสวยงาม จุดเด่น
ของที่น่ี นอกจากจะมีซากุระไทยอย่างนางพญาเสือโคร่งให้ชมไว้ตลอดสองข้างทางแล้ว ยังมีต้นซากุระแท้ๆ จาก
ญี่ป่ ุนปลูกไว้ให้นักท่องเทีย่ วได้ชมและถ่ายรูปกันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกด้วย ** การพบดอกพญาเสือ
โคร่งขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ**

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
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ทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดบ้านเด่น เป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเตีย้ ๆ และใต้เนินนัน้ เป็ นถ้าศักสิทธิที์ ่ ชาวบ้านพากันนับถือ
จึงเรียกวัดนี้กนั ว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามแล้ว ทีต่ งั ้ ของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่า
โบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็ นต้นมา ต่อมาในปี
พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทาการบูรณะวัดขึน้ มาใหม่ ให้มคี วาม วิจติ รงดงามตระการตาด้วยศิลปะ
สถาปั ตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ทส่ี งิ่ ปลูกสร้างทีม่ คี 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

ค่า

อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
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นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 3 วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั – VERSAILLES DE FLORE – วัดเจดียห์ ลวง –
วัดพระสิ งห์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญ มากที่สุ ดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุ ทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้ พระธาตุซง่ึ
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่ อมุมระฆังทรงแปด
เหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

นาทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั ผูท้ ไ่ี ด้ช่อื ว่าเป็ นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่
ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปั จจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชิ ยั นัน้ มีความผูกพันกับประวัตศิ าสตร์เมือง
เชียงใหม่เป็ นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการฟื้ นฟูวดั วาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ
ทีท่ รุดโทรมให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึ่ ง และทีส่ าคัญครูบาศรีวชิ ยั เป็ นผูร้ เิ ริม่ ชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วม
แรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึน้ ไปสูว่ ดั พระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูบ้ ุกเบิกเส้นทาง ขึน้ ดอยสุ
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เทพ ที่ทาให้เ รามีโอกาสได้ข้นึ ไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้ านนาในทุกวันนี้
นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ค รูบาศรีวชิ ยั ก็เสมือ นได้กราบสักการะพระบรมธาตุเลยทีเ ดียว

ขณะเดียวกัน ยังมีการทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในยามเช้าทีบ่ ริเวณลานครูบาศรีวชิ ยั โดยนักท่องเทีย่ ว ควรแต่ง
กายสุภาพ และหากไม่สะดวกทีจ่ ะเตรียมของใส่บาตรมาเอง ก็มพี อ่ ค้าแม่คา้ จาหน่ายของใส่บาตร ต่อผูม้ จี ติ ศรัทธาอยู่
ในบริเวณนัน้
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
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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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 นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ทใ่ี ห้ความศรัทธาและจะ
เดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา ทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่
เมือง ทางราชการ จึงได้อญ
ั เชิญพระพุ ทธสิหงิ 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

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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20.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4117 เวลาเดินทาง
ประมาณ 1ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 – 31 ธันวาคม 2564
30 ธันวาคม 64 – 01 มกราคม 65
31 ธันวาคม 64 – 02 มกราคม 65

9,999
10,999
10,999

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 นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน 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%
- ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (ถ้าต้องการซือ้ เพิม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 1 วัน เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 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
์ ส ามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ 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 นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
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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 (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
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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