
 

 

 

บนิดว้ยสายการบนินกแอร ์(DD) : ขึน้เครือ่งที่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

(DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมอืง) – CNX(

เชยีงใหม)่ 

07.00 – 08.10 

DD9 CNX(เชยีงใหม่) – DMK(ดอน

เมอืง) 

18.10 – 19.15 

**ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไม่

เกนิ 7 ก.ก.** 



**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

 

ผูท้ี่เดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 

เข็ม / J&J 1 เขม็ (ไมน่้อยกวา่ 14วนั) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– JUNGLE DE 

CAFE กืด๊ชา้ง – สวนผลติเมลด็พนัธุไ์มส้นสองใบ – ถ้าํเชยีงดาว – วดั

บา้นเดน่ – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL            (–/L/D)  

05.00 คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั้น 3 เคาน์เตอรส์ายการ

บนินกแอร ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อาํนวยความสะดวก

ในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํ

มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เชค็อิน สายการบนิจะปดิใหท้าํการเชค็อนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน

นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนญุาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนี

ตามเกณฑท์ีร่ฐับาลหรอืสาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการ

ไดร้บัการวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 

**เงือ่นไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมกีารเปลีย่นแปลง  

ทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้ราบอกีครัง้เมือ่มปีระกาศการเปลีย่นแปลง** 



 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

08.10 เดินทางถึง ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อย

แล้ว --------------------------- 

นําท่านออกเดินทางสู่ JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง คาเฟ่เปิดใหม่ริมน้ําแม่แตง 

เป็นร้านสาขาสองจากร้านแรกที่ต้ังอยู่ตรงก่อนทางขึ้นดอยม่อนแจ่ม เป็นคาเฟ่กลางป่า ที่ยังคง

เอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสะพานเชือกชมวิวมุมสูง ที่นอนตาข่าย

ให้เอนกายนอนบนเบาะหลากสี และจุดที่ต่างจากสาขาแรกก็คือ “ที่นั่งรังนก” 

และ “ผนังตาข่าย” สําหรับถ่ายภาพ ที่นี่อกแบบเป็นสไตล์หลากสีแคนดี้โทน แต่

เน้นความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ ตัวร้านมีหลายชั้นลดหลั่นตามพื้นที่ และอยู่

ติดกับแก่งกึ๊ดสามารถเดินลงไปเล่นนํ้าคลายร้อนได้ 

 
นําท่านออกเดินทางไปยัง สวนผลติเมลด็พนัธุ์ไมส้นสองใบ (สวนสนแมแ่ตง) เป็น

สวนสนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เป็นงานวิจัยการ

พัฒนาและฟื้นฟูแปลงทดลองปลูกไม้สนคาริเบีย จากนั้นยังผลิตเมล็ดพันธ์ุของไม้

สนคาริเบียอีกด้วย ที่นี่เริ่มต้นเม่ือปี 2520 เนื้อที่ 27 ไร่ เป็นผลงานของสํานักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ การวิจัยนั้นก็มีผลดีขึ้นเรื่อยๆในทุกปี ทําให้

สามารถดูแลรักษาฟื้นฟูไม้สนคาริเบีย เป็นอย่างที่ต้ังเป้าหมายไว้ ภายในจะมี

บรรยากาศร่มรื่น มีต้นสนปลูกเรี่ยงกันอย่างสวยงามเป็นสถานที่น่ังปิกนิกพักผ่อน

หย่อนใจสูดอากาศบริสุทธ์ิได้อย่างเต็มปอด และยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ควร

พลาดอีกทีหนึ่ง 



 
นําท่านเดินทางสู่ ถ้ําเชียงดาว เป็นถ้ําที่น่าสนใจถ้ําหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่

ในเขต อําเภอเชียงดาว ต้ังอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ํา มี

ความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ต่ืนตาต่ืนใจกับ

ปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ําขนาดใหญ่ 

ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกห

ลืบ เม่ือฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้

มากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ําใส่ไหลเย็นจากในถ้ําไหล ออกมา

ที่บริเวณหน้าถ้ํา เป็นอย่างนี้ช่ัวนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระ

น้ํามีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทําให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น ด้วยพันธ์ุ

ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจํานวน

มากและ ตรงหน้าถ้ํานี้เองเป็นที่ต้ังของ วัดถ้ําเชียงดาว 

 
เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดบ้านเด่น เป็นวัดที่ต้ังอยู่บนเนินเต้ียๆ และใต้เนินนั้น

เป็นถ้ําศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจาก

จะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ต้ังของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณ

ที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมือง



แกน" เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทําการ

บูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรม

ไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา 

ซ่ึงครูบาเทืองมีความ ต้ังใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม 

เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทาง

จิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

 

นําท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบิน

แห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอําเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บน

เครื่องบินที่นําเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ลําใหญ่ ของการบินไทยที่ปลด

ระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จําลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นั่ง

จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการน่ังเครื่อง 

 
ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือ

เทียบเท่า 



 

DAY 2 สวนดอกไมแ้มร่มิ – แมก่าํปอง – น้าํพรุอ้นสนักาํแพง –  ศนูย์

อตุสาหกรรมรม่บอ่สรา้ง (B/–/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 นําท่านเข้าสู่ สวนดอกไมป้า้นกเอีย้ง หรือสวนดอกไม้อ่ืนๆใน อ.เเม่ริม จ.

เชียงใหม่ (ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงสวนดอกไมห้รือสถานที่

ทอ่งเทีย่ว ในกรณทีีส่วนมกีารปดิใหบ้รกิารหรือเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ การบานของ

ดอกไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ต

สีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่ืนๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วง

ฤดูกาล 

 
 นําท่านเดินทางสู่ แม่กําปอง สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้าน

ขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูง

จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี 

ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่

บริเวณริมแม่น้ําลําธาร ท่ามกลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอด

ทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว  อาชีพหลักของชาวบ้านคือ 

การทําเม่ียง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ท่ีมาของชื่อ “บ้านแม่กําปอง” มา

จากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง-แดง ขึ้นตามบริเวณลําห้วย จึงเรียกว่า ดอกกํา

ปอง รวมกับมีแม่น้ําไหลผ่านหมู่บ้าน จึงรวมเรียกว่า แม่กําปอง ซ่ึงเป็นที่มาของ

ชื่อหมู่บ้าน 



 
เที่ยง    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นําท่านเดินทางไปยัง น้ําพุร้อนสันกําแพง ต้ังอยู่ใน อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตรนับ เป็นแหล่งน้ําพุร้อนที่มี 

ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น 

สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ต่ืนตาต่ืน

ใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลก

ก่อกําเนิดน้ําร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ําร้อนอันเดือด พล่านพุ่ง

ขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างมาก  

 
จากนั้น นําท่านแวะชมสินค้าร่มบ่อสร้าง จาก ศูนย์อุตสาหกรรมทําร่มบ่อสร้าง 

ภายในมีการสาธิตทําร่มต้ังแต่การทํากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถึงวาดภาพ 



ตกแต่งลวดลาย และมีร่ม ของที่ระลึกขาย มีทัวร์มาลงค่อนข้างเยอะ จากประวัติ

การทําร่มที่ติดไว้ทําให้ทราบว่าการทําร่มในหมู่บ้านบ่อสร้างมาจากพระอินถา 

ได้นําวิชาการทําร่มมาให้กับชาวบ้าน และสืบทอดกันมานับร้อยปี  

ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือ

เทียบเท่า 

 

DAY 3 พระธาตดุอยคาํ – VERSAILLES DE FLORE – วดัเจดยีห์ลวง – 

วดัพระสงิห ์– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                      

                   (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตดุอยคาํ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่

มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สาํคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุ

เก่าแกก่ว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดย

พระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพทุธรูปปูนปั้น 

และยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กําหนดพืน้ที่ทางสายตา 

ก่อนที่จะนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการน้ีการบิน

ไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะวัด 

 



นําท่านออกเดินทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม 

สไตล์  นีโอ เรเนสซองค์  แห่งเดียวในเชียงใหม่ ที่ มีกลิ่นอายของความ 

VINTAGE ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมือง

เชียงใหม่ พร้อมดื่มด่ํากับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธ์ุ 

ได้ฟีลนั่ ง จิบชา ชิมเค้ก ริมสระน้ํ า  และเดินเล่นแบบเจ้าหญิงท่ามกลาง

พระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น 

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมือง

เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่

เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ 

เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว

เชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่น

เป็นประจํา ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่เมือง ทาง

ราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง

เพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้ําเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติ

ล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 



 
จากนั้น พาท่านชมความสวยงามของ วัดเจดยีห์ลวงวรวหิาร หรือ วัดโชติการาม 

เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอาราม

หลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่สําคัญเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธากัน

มากๆ และเป็นที่ต้ังศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิลอยู่ใจ

กลางเมืองเชียงใหม่ และมีความสําคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก 

 
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

18.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ 

DD9 เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง05 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แต่สามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 



19.15  เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

***************************************************************************** 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

07 – 09 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 

2,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 

2,000 

22 – 24 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 

2,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 

2,000 

28 – 30 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 

2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 



18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

 

** ไม่มรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 

2,000 บาท **  

** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทาํกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

ข้อสําคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ

เดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียง

จะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร์ เป็นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้าง

บรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สาํคญั หากกรณทีีจ่าํเปน็จะตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตา

มนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตาม

เงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆ

ตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  



- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หาก

ต้องการซ้ือน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลกูค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด

ท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี 

ภายใน 30 วัน นับจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่

รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 



- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยัน

การจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 

16.00 น. มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้

รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่

นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 



- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 

วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระ

แล้วทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการ

เข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี



บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตร

โดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณี

ท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน

ต้องการ  

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 


