
 
 

บนิดว้ยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

(BKK) 

VZ110 
BKK (สวุรรณภมู)ิ – CNX 

(เชยีงใหม)่ 

08.35 – 09.45 

VZ123 
CNX (เชยีงใหม)่ – BKK 

(สวุรรณภมู)ิ 

19.25 – 20.45 

**ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกั

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 



 

 

 

 

ผูท้ี่เดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2

เข็ม /MODERNA 2 เข็ม 

/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ 

/ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่นอ้ยกวา่ 28วนั เนือ่งจากตอ้งเดนิ

ทางเขา้จงัหวดัแพร)่ 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซีนกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลําปาง – วัดพระ

ธาตุลําปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – น่าน – ถนนคนเดินหรือกาด

เมืองน่าน                                                                           (-/L/-) 

06.30 คณะพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั้น 4 สายการบนิไทย

เวยีดเจท็ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรับ อาํนวยความสะดวก

ในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํ

มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เชค็อิน สายการบนิจะปดิใหท้าํการเชค็อนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการ

บินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ110 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 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) แตส่ามารถถอื

ขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

    --------------------  หลังจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อย

แล้ว --------------------------- 

 ได้เวลานําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดลําปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัด

เชียงใหม่ โดยประมาณ 1  ชั่วโมง 40 นาที ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้

พักผ่อนตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุลําปาง หลวง ต้ังอยู่ในเขต

ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลําปางมาแต่

โบราณ  ตามตํานานกล่าวว่ามีมา ต้ังแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลําปางหลวง เป็นพระธาตุประจําปีเกิด

 ของ คนปีฉลู ด้วยเร่ิมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู  

 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็น

วัดศักดิ์สิทธ์ิเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิด

ของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระ

ธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคํากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ 

แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   



 
เดินทางเข้าสู ่จงัหวดันา่น  

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั บา้นนา่น B&B, จงัหวดันา่น หรอืเทยีบเทา่  

ค่ํา อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดนิจงัหวดันา่น 

 

DAY 2  วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข 3 – บ่อ

เกลือ - ดอยภูคา - อําเภอปัว                                                                                                

                                                                                                                                                                       

(B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณี

ห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ต้ังอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลัก

เมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดม่ิงเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมือง

ที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า

อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ต้ังชื่อว่า วัดม่ิงเมือง 

ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและ

สร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 

จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้

คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่

รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจําลอง



แผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปาง

มารวิชัย 4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่อง

เล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้ 

 นําท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตร

งดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล 

การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ 

องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่

องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของ

การปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ 

ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้

เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาว

ล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทําได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทํา

ให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 นําท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟา้ โคง้เลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนน

หมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อ

เกลือ   



 

 นําท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทําเกลือบน

ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้อีก

ทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนําไปจําหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ 

เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนําเกลือ

จากบ่อ  ขึ้นมาต้มทําเกลือใช่ว่าจะกระทํากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธี

เลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคํา กันก่อน โดยจะทําทุกปีในวัน

แรม 8 ค่ําเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทํากัน

ถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น 

 



 นําท่านเดินทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและ

สัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ํา

หลายสาย เช่น แม่น้ําน่าน ลําน้ําปัว ลําน้าํว้า ท่ีคอยหล่อเลี้ยงชีวติของชาว

จังหวัดน่าน และยังมีความสําคญัทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเปน็ที่เชื่อกันว่า

เทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ที่นี่มีต้นชมพูภู

คาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

 
 นําท่านเดินทางสู่ อาํเภอปวั 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ฮกัปวั, จงัหวดันา่น หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 3 จังหวดัพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย  - วัดนันตาราม – น้ําพุร้อนแม่ขะ

จ า น  - จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  - ถ น น ค น เ ดิ น                                                                                                                                                      

(B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณี

ห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวดัพะเยา เดินทางเข้าสู่ ภูลังกา อีกหนึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอําเภอเชียงคํา และอําเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําเปื๋อย ป่าน้ําหยวนและป่าน้ําลาว และป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่ยม เพื่อชมวิว ณ จุดชมวิว ผาช้างน้อย  ที่รายล้อมไปด้วย

ธรรมชาติแห่งขุนเขาและสายหมอก  



ชมความงดงาม วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ณ วัดนันตาราม เป็นวิหารที่สร้าง

ด้วยไม้สักทั้งหลังกตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง 

ๆ ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เม่ือเดินเข้าไปจะ

พบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง

ลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลาย

อย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธ

ปฏิมา ประธาน ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบ

ไทยใหญ่อย่าง สมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่  มีเจดีย์แบบไทย ใหญ่ มี

พิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณ

เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนั้นนําทุกท่านไปยัง บ่อน้ําพุร้อนแม่ขะจาน   บ่อน้ําร้อนแม่ขะจาน ต้ังอยู่

ในบริเวณ บ้านโป่งป่าตอง ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย ซ่ึงความร้อนของน้ําพุร้อนจะอยู่ระหว่าง 50-100 องศาเซลเซียส 

โดยบ่อน้ําร้อนแแห่งนี้เกิดจากที่ราบริมแม่น้ําและบริเวณท้องน้ําของแม่น้ําลาว 



 
 จากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

ค่ํา  อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั ณ ถนนคนเดนิ 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ROMENA GRAND HOTEL, เชยีงใหม ่หรือเทยีบเทา่ 

DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - 

วัดพระสิงห์ – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                      (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณี

ห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 นําท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่ืนๆใน อ.เเม่ริม จ.

เชียงใหม่ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือ

สถานที่ท่องเที่ยว ในกรณีที่สวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ การ

บานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับ

ดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่ืนๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

ให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล 



 
 จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสําคัญมากที่สุด

ในเชียงใหม่ ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธร

รมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มต้ังแต่ทางขึ้นพระธาตุซ่ึง

เป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเม่ือเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดีย์ทรง

เชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซ่ึง

ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมือง

เชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย แวะสักการะ อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั 

ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่

เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความ

ผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มี

บทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ  

เที่ยง รับประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 

นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมือง

เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน

รู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกัน

อย่างเน่ืองแน่นเป็นประจํา 



 
 จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ 

เป็นอีกจุดยอดนิยมสําหรับ นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่าน

ตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกําแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงาม ที่มีเก่าแก่และมีความขลัง 

โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกําแพง จะสวยงาม

มาก 

 
 แวะซ้ือของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด

เชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี ประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือ

คนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซ้ือข้าวของกันยังกาด หลวงแห่งนี้ ตลาด

แห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ท่ีนักท่องเที่ยวมักจะมาหาซ้ือของฝากกันเสียส่วนใหญ่ 

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

19.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท 

เที่ยวบินที่ VZ123 เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



20.45   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความ

ประทับใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

10 – 13 พฤศจกิายน 

2564 

8,999 2,000 

15 – 18 พฤศจกิายน 

2564 

8,999 2,000 

20 – 23 พฤศจกิายน 

2564 

9,999 2,000 

24 – 27 พฤศจกิายน 

2564 

8,999 2,000 

30 พฤศจกิายน – 03 

ธนัวาคม 64 

8,999 2,000 

01 – 04 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

04 – 07 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

14 – 17 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

19 – 22 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

20 – 23 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

25 – 28 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 



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

2,000 บาท  

** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทาํกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

ข้อสําคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน

การเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริม

เตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการ

เสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร์ เป็นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมี

การเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่น

นีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สาํคญั หากกรณทีี่จาํเปน็

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไป

ตามนโยบาลของทางรฐับาล ทั้งนี้นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทาํตาม

เงื่อนไขตา่งๆ เช่น การฉดีวคัซนี การตรวจโควดิ-19 และการลงทะเบียนต่างๆ

ตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง 

กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด

ขึ้นกับผู้เดินทาง 



- 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 

กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง

มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสําคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกคา้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน 

เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด

ท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี 

ภายใน 30 วัน นับจากวนัทีอ่อกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่ง

ไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่

ใช้บิน 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. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหาก

ไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี

ที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุก

พีเรียดมีที่นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่าน

ไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

 

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 มีนโยบายห้าม

การเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัท



จะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด

ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้

คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะ

เป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน

เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 

กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ท่านต้องการ  

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออก

เดินทาง 



 

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 


