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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3437 DMK(ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่) 06.50 – 08.00 
FD3444 CNX (เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 21.15 – 22.30 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 



 
 
 
 
 
 
 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ล าปาง – วดัพระธาตุล าปางหลวง – แพร่ – วดัพระ
ธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน                                                                                                                   (B/L/-) 

04.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 
FD3437 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
 ได้เวลาน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่  จังหวัดล าปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยประมาณ 1 
 ชัว่โมง 40 นาที ระหว่างการเดนิทางใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางถึง วดัพระธาตุล าปาง
 หลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ 
 ตามต านานกล่าวว่ามมีา ตัง้แต่สมยั พระนางจามเทว ีในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวดัไม้ทีส่มบูรณ์
 ทีสุ่ด แห่งหนึ่งของไทย งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ
 ของ คนปีฉลู ดว้ยเริม่สร้างในปีฉลูและเสรจ็ในปีฉลู  



 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คู่บา้นคู่เมอืง
จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจงัหวดัแพร่แล้วจะต้องมา
นมสัการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศริมิงคลกบัตนเอง จนมคี ากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ได้มานมสัการ
พระธาตุช่อแฮเหมอืนไม่ไดม้าจงัหวดัแพร่   

 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHRAE NAKARA HOTEL, จงัหวดัแพร่ หรือเทียบเท่า  
อิสระอาหารค า่ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจงัหวดัน่าน 
 



 
 
 
 
 
 
 

DAY 2  วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมดัใจ HOMEMADE&CAFÉ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วดักลางน ้า – วดัศรี
โคมค า                                                                                                                                                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 ชมความงาม วนอทุยานแพะเมืองผี จงัหวดัแพร่ เกดิจากสภาพภูมปิระเทศซึง่เป็นดนิ และหนิทรายถูกกดัเซาะ

ตามธรรมชาตเิป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมอืงผแีปลว่า เงยีบเหงา ไดม้กีารประกาศจดัตัง้
เป็นวนอุทยาน เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2524 มเีนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มคีวามสวยงามดา้น ธรณีวทิยา หน้าผา 
เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมอืงผี จดัท าเส้นทางศึกษา ธรรมชาติไว้บรกิารนักเรยีน 
นักศกึษา และนักท่องเทีย่วทัว่ไป ได้เขา้มาศกึษาสภาพป่า ลกัษณะทางธรณีวทิยา เพื่อเป็นการส่งเสรมิ ให้เกดิ
ความรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพพืน้ทีว่นอุทยานมากยิง่ขึน้   

 
เช็คอินสุดชวิ บ้านมดัใจ HOMEMADE & CAFE ที่ใครมาต้องหลงรกัในบรรยากาศ กบัคาเฟ่เรอืนไม้เล็กๆ ที่
โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอนัแสนร่มรื่นของพนัธุ์ไมน้้อยใหญ่ เขยีวครึ้มไปทัว่บรเิวณร้าน ตกแต่งสุดแสนน่ารกั
ดว้ยเฟอรน์ิเจอรไ์มส้อี่อนผสมผสานกบัของประดบัสไตล์พืน้เมอืงแพร่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
เดนิทางสู่ จงัหวดัพะเยา ชมความงดงาม กว๊านพะเยา อยู่ในอ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นทะเลสาบ
น ้าจดืใหญ่เป็นอนัดบั 1 ในภาคเหนือ และอนัดบั 4 ในประเทศไทย  ค าว่า “กว๊าน” ภาษาพืน้เมอืงหมายถงึ “บงึ” 
กว๊านพะเยา จงึเป็นบงึน ้าอนักวา้งใหญ่สุดสายตา วดัติโลกอาราม (วดักลางน ้ากวา๊นพะเยา)  

 จากนั ้นน าท่านชม วัดศรีโคมค า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดทุ่งเอี้ยง หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง  เป็นวัด
คู่บา้นคู่เมอืงพะเยา เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวจงัหวดัพะเยา 



 
 
 
 
 
 
 

 
เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHAYAO GATEWAY HOTEL, พะเยา หรือเทียบเท่า 
DAY 3 อนสุาวรียพ์่อขนุง าเมือง – เชียงใหม่ – วดัอโุมงค ์– โครงการบ้านข้างวดั – วดัศรีสุพรรณ – ถนนคนเดิน

ววัลาย                                                                                                                                                (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านสกัการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง จงัหวดัพะเยาได้รบัการยกฐานะให้เป็นจงัหวดัที่ ๗๒ ในปี พ.ศ. 

๒๕๒๐ ชาวพะเยาจงึร่วมใจกนัสรา้งอนุสาวรยีพ์่อขุนง าเมอืงขึน้ บรเิวณสวนสาธารณะรมิกว๊านพะเยา เป็นรูปป้ัน
ส ารดิความสงูเท่าครึง่ขององคจ์รงิในท่าประทบัยนื 

 จากนัน้เดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่  
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถึง วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มคีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่
มากว่า 700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงค์เป็นวดัที่ส าคญัอีกแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ร่มรื่นและมขีนาด
กว้างขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากือนาโปรดให้
สรา้งอุโมงคข์ึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนังวดัอุโมงคใ์นส่วนทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดาน
โค้งภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์างทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออก
จ านวน 3 อุโมงค์ในดา้นหน้า ซึ่งอุโมงคก์ลาง (อุโมงค์ที ่4) มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ซึ่งสามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงค์
เท่านัน้ คอื อุโมงค์ที่ 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเหน็ได้ อีกทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนังใน
อุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  



 
 
 
 
 
 
 

 พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค ์โดยมคีุณบิก๊ เป็น
ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิีชวีติ มปีฏสิมัพนัธข์อง
คนในชุมชนคล้ายกบัการอยู่ร่วมกนัของผู้คนในสมยัก่อน มกีารพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึ่งกนัและกนั 
ภายในบริเวณ “บ้านข้างวดั” จะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่
ล้อมรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดิม บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน, 
ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามกิ, Orn the Rose บ้าน
และสตูดโิอ ของหญงิสาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนังสอืชลิๆ 
น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัที่มปีระวตัิการ
ก่อสร้างมาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจ้าเมอืงแก้ว กษัตรยิ์เชยีงใหม่ราชธานี และพระนาง
สริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สร้างวดัชื่อว่า “วัดศรี
สุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจสบืสานเครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 
 
 
 
 

DAY 4 วดัพระธาตุดอยค า – พระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั – วดัพระสิงห์ – VERSAILLES DE 
FLORE  - ตลาดวโรรส – ONE NIMMAN –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)          (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระ
นางจามเทวกีษัตรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยีบ์รรจุพระ
บรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัทีม่ ีความส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 ในสมยัพระเจ้ากือนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึ้น
พระธาตุซึ่งเป็นบนัไดนาคเจ็ดเศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุม
ระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชม
ววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งด้วย แวะสกัการะ อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญ
แห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่าวเชยีงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถึงปัจจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรวีชิยั
นัน้มคีวามผูกพนักบัประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวา
อาราม โบราณสถานต่างๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน 
พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชยีง
แสนรู้จกักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชยีงใหม่ที่ใหค้วาม
ศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า 



 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดยีว
ในเชยีงใหม่ ทีม่กีลิน่อายของความ Vintage ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรทีซ่่อนอยู่ใจกลางเมอืง
เชยีงใหม่ พรอ้มดื่มด ่ากบับรรยากาศทีล่อ้มรอบไปดว้ยพฤกษศาสตรน์านาพนัธุ ์ไดฟี้ลนัง่จบิชา ชมิเคก้ รมิสระน ้า 
และเดนิเล่นแบบเจา้หญงิท่ามกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

 
แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี

 ประวตัิอนัยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรอืคนเชยีงใหม่เอง ก็จะต้องมาจบัจ่ายหาซื้อขา้วของกนัยงักาด
 หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ ทีน่ักท่องเทีย่วมกัจะมาหาซื้อของฝากกนัเสยีส่วนใหญ่ 



 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการ
รื้อฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมืองเชยีงใหม่ ให้กลบัมา
เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
อิสระอาหารเยน็ ONE NIMMAN ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

21.12  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3444 ใช้เวลาบนิ
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

22.30   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 13 เมษายน 2564 11,999 2,000 
13 – 16 เมษายน 2564 11,999 2,000 

**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



 
 
 
 
 
 
 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน

วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเทีย่วปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 
 
 
 
 
 
 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวนัอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบนิ
อาจจะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 
 
 
 
 
 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 
 
 

 
 


