
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD14-10 

 

บินด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์(SL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL506 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 06.15 – 07.30 
SL519 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 22.00 – 23.15  

**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็ 
/ PFIZER 2 เขม็ /SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / (ไม่น้อยกว่า 14
วนั) **ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 
DAY1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัถ า้เชียงดาว – ฮิโนกิแลนด ์– วดับา้นเด่น 

– ประตทู่าแพ – ONE NIMMAN                                                         (–/L/–) 
04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อนแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.15 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL506 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จา่ย)  
**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

07.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัถ า้เชียงดาว สกัการะพระพุทธรปูทนัใจทีป่ระดษิฐานอยูบ่รเิวณทีป่ากถ ้าเชยีงดาว โดยเชื่อ
กนัอีกว่าถ้าได้อธษิฐานขอพรแล้ว จะสมหวงัดัง่ปรารถนาแบบรวดเร็วทนัใจ  ส่วนภายในแต่ละถ ้าจะมคีวามงาม
มากมาย ทัง้ หนิงอกหนิยอ้ยทีป่ระกายระยบิระยบั สามารถจนิตนาการเป็นรปูต่างๆไดม้ากมาย เสน่หอ์ย่างหนึ่งของ
ที่นี่อยู่ตรงที่มนี ้าใส่ไหลเยน็จากในถ ้าไหล ออกมาที่บรเิวณหน้าถ ้าเป็นอย่างนี้ ตลอดปีไม่มเีหอืดหายและไหลมา
รวมกนัเป็นสระน ้ามปีลาน้อยใหญ่วา่ยวนไปมา ท าใหบ้รรยากาศสดชืน่และยงัร่มรืน่ 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรอื
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางไปยงั ฮิโนกิแลนด ์อาณาจกัรไมห้อมฮโินกิแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย บนพื้นที่ 83 ไร่ 
ตัง้อยู่ในอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พืน้ทีโ่ดยรอบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา และพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชาวบา้น 
จุดเด่นส าคญัๆของฮโินกแิลนด์ ดา้นหน้าเป็นเสาโทรอิแิบบเรยีวบุทีจ่ าลองมาจากเสาโทรอิกิลางน ้าประตูใหญ่แห่ง
ศาลเจา้อทิสคึุชมิะ เมื่อเขา้มาถงึดา้นหน้ากจ็ะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ทีจ่ าลองมาจากซุ้มประตูคามนิารมิง
หรอืฟุไรจนิ-มงจากวดัอาซากุสะ ซึง่ซุม้ประตูแห่งนี้เป็นซุท้ประตมูงคล เมื่อเดนิผ่านใตโ้คมแดงไปแลว้สรา้งความเป็น
สริมิงคลใหต้วับุคคลนัน้ๆ  (รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดับา้นเด่น เป็นวดัทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบา้นพากนันบั
ถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืง 
เก่าโบราณทีเ่รยีกวา่ เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชือ่วดันี้เตม็ๆ วา่ "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นตน้มา ต่อมาในปี 
พ.ศ.2437 ครบูาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบรูณะวดัขึน้มาใหม่ ใหม้คีวาม วจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ 



 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเดน่ของวดันี้อยูท่ีส่ ิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามสวยงาม วจิติรตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม 
ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงามแฝงดว้ยคตธิรรมเป็นอุบายในการดงึคนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็น
สถานทีพ่กัผอ่นทางจติใจมากกวา่การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

น าท่านไปยงัจุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมอืนมาไม่ถึงเชยีงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยม
ส าหรบั นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผา่นตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตงูาม
ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั  



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอื
การรื้อฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมา
เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศนูยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็  
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั CH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

DAY2 บา้นแม่ก าปอง ถ่ายรปู ซ้ือของกิน ชมธรรมชาติ – ม่อนกเุวร อทุยามหาราชท้าวเวสสวุรรณ – 
คาเฟ่ CAT CHA – วดัป่าแดด                               (B/–/D) 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านเดนิทางสู่ แม่ก าปอง สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ ในรูปแบบท่องเทีย่งเชงิ
อนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้นมอีายุเก่าแก่กวา่ 100 

ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยู่บริเวณรมิแม่น ้าล าธาร ท่ามกลาง
ธรรมชาตทิีค่งความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นทีม่คีวามเรยีบงา่ย สภาพอากาศ เยน็สบาย
ตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง (ชา) อาชพีรอง



 
 
 
 
 
 
 
 

คอื การปลกูกาแฟ ทีม่าของชือ่ “บา้นแม่ก าปอง” มาจากดอกไมช้นิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง ขึน้ตามบรเิวณล าหว้ย จงึ
เรยีกวา่ ดอกก าปอง รวมกบัมแีม่น ้าไหลผา่นหมูบ่า้น จงึรวมเรยีกวา่ แมก่ าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชือ่หมูบ่า้น 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารเท่ียง 
 น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ ม่อนกเุวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ จนัทมงคลสถาน เป็นสถานที่ไหวพ้ระขอพร 
เสรมิดวงที่ก าลงัดงัมชีื่อเสยีงมากๆของเชยีงใหม่ในขณะนี้เนื่องด้วยเป็นทีป่ระดษิฐานองค์ทา้วเวสสุวรรณ  เมื่อได้ 
ถวายเครื่องบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วทางวดัจะมคีูปองให้ไปรบัเครื่องดื่มที่ คาเฟ่ CAT CHA ซึ่งอยู่ภายในวดัด้วย 
เป็นคาเฟ่ตกแต่งในสไตลแ์บบญีปุ่่ น มุมถ่ายรปูเยอะมาก 

 

น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าแดด แต่เดมิวดัป่าแดดมชีื่อว่าวดัดอนแกว้ เนื่องจากมสีภาพพืน้ทีเ่ป็นเนินสงูและมี
ตน้พกิุล (ตน้ดอกแกว้) ขึน้อยู่เตม็ไปหมดและจากค าบอกเล่าต่อๆ กนัมา ปัจจุบนัท่านพระครปูลดันนัทวฒัน์ เป็นเจา้
อาวาสวดัป่าแดด ทา่นเป็นพระเกจอิาจารย ์พระวปัิสสนาจารยข์องเมอืงเชยีงใหมท่ีม่ชีื่อเสยีงรปูหนึ่ง นอกจากทา่นจะ
ปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานจนมสีานุศษิย์มากมายแล้ว ท่านยงัเป็นที่เจรญิศรทัธาเลื่องลอืในเลขยนัต์วตัถุมงคลสาย

** แนะน ำกำรขอพรกบัทำ้วเวสสุวรรณ **  
-ขอพรเรื่องต ำแหนง่หนำ้ท่ีกำร กำรปอ้งกนัคุม้ครอง >> ฝำกดวงกบัองคท์ี่หนัไปทำงทิศเหนือของมณฑปใหญ่ 

-ขอพรเรื่องโชคลำภ เงินทอง ธุรกิจ ขอบตุรธิดำ กำรสอบเลื่อนขัน้ต ำแหนง่ตำ่งๆ >> ฝำกดวงกบัทา้วเวสสวุรรณองคท์ี่หนั
ไปทำงทิศใตข้องมณฑปใหญ่ 

 
  
 

** แนะน ำกำรไหว้ **  
- เม่ือเดินทำงไปถึงวดัแลว้ใหข้ึน้ไปไหวห้ลวงพอ่ตำหวำน ที่เป็นพระประธำนในวหิำรหลวงก่อน 

- จำกนัน้มำไหวอ้งคพ์ระพิฆเนศ โดยทำงวดัจะมีกำรอธิบำยบอกวิธีบชูำ 10 ขัน้ตอนใหท้ ำตำม 

- แนะน ำวำ่ใหแ้ลกเงินมำก่อนเพรำะกำรบชูำตอ้งเตรียมเงินมำใหพ้อดกีบัของบชูำเน่ืองจำกที่วดัไม่มีบรกิำรแลกเงิน 



 
 
 
 
 
 
 
 

ลา้นนา เทยีน ตะกรุดทีส่บืมาจากครบูาอาจารย ์แผน่ยนัตล์า้นนาทีท่า่นจารดว้ยมอืทุกแผน่ ตะกรุดมหาหวาน ทีเ่หล่า
ศลิปินดาราในวงการบนัเทงิต่างเเสวงหาไวค้รอบครอง นอกจากเครื่องรางของขลงัต่างๆ แลว้ คนทีม่าเยอืนวดัป่า
แดดต่างกต็อ้งการทีจ่ะมาขอพรกบั "องคพ์ระพฆิเนศ" เทพเจา้แห่งความส าเรจ็ ผูข้จดัอุปสรรคปัญหาทัง้หลาย  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  CH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
DAY3 ไร่ภไูพรพรรณ – วดัพระธาตดุอยค า – วดัพระธาตดุอยสเุทพ – MARS.CNX – วดัพระสิงห์

วรมหาวิหาร – วดัศรีสพุรรณ  – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)            (B/L/–)      
เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าทา่นออกเดนิทางไปที ่ไร่ภไูพรพรรณ เป็นไรท่ีม่ดีอกทานตะวนัทีบ่านตลอดทัง้ปีเลยแลว้ยงัมสีวนดอกไมส้วยๆ ที่

มมีุมถ่ายรปูเยอะมาก นอกจากนัน้ภายในไร่ยงัมรีา้นอาหารไวบ้รกิารอกีดว้ย สามารถเขา้ไปนัง่ทานดา้นในไดม้ทีัง้ 
อาหาร กาแฟ เครือ่งดืม่ ทีน่ี่จะเน้นท าเอง คดัสรรวตัถุดบิมากๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวกีษตัรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยังเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านไปถ่ายรูป เชค็อนิที่ MARS.CNX คาเฟ่ดาวองัคารชื่อดงัของจงัหวดัเชยีงใหม่ในขณะนี้  เป็นค่าเฟ่แนว
อวกาศภายในรา้นจ าลองเหมอืนนัง่อยู่บนยานอวกาศ มฉีาก Space ดวงจนัทร ์และมุมถ่ายรปูอกีเยอะมาก (ไม่รวม
ค่าบริการเข้าชมคนละ 50 บาท ในกรณีไม่รบัขนมหรือเครืองด่ืม ) 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพทุธสหิงิค)์ พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา พระพทุธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีปีใหม่
เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ใหศ้รทัธา  

 

 

** แนะน ำกำรไหว้ **  
- ควรเตรยีมขำ้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียน แลว้เดินเวียนขวำ 3 รอบ พรอ้มกลำ่วค ำนมสักำรพระธำต ุและควรไหวพ้ระธำตใุห้
ครบทัง้ 4 ทิศ 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสรา้ง
มาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวเีจ้า โปรดเกล้าฯ ใหม้หาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วัดศรสีุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสาน
เครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
22.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เท่ียวบินท่ี  SL519 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จา่ย)  
**ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 



 
 
 
 
 
 
 
 

23.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 พฤษภาคม 2565 5,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 65 5,999 2,500 

07 – 09 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

15 – 17 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มิถนุายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2565 5,999 2,500 

05 – 07 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 



 
 
 
 
 
 
 
 

19 – 21 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

21 – 23 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 5,999 2,500 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 5,999 2,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

10 – 12 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 5,999 2,500 

01 – 03 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

28 – 30 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 2565 5,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั(INFANT) ท่านละ 2,000 บาท(ไม่มีท่ีนัง่บนคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
 

ข้อส าคญั 

- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  



 
 
 
 
 
 
 
 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 
(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด)   

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 500 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- ช าระเตม็จ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพือ่การยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระ
เงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา
ใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่น
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 


