
 

 

THD04 ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ งามปะล า้ปะเหลือ 

 
บนิดว้ยสายการบนิ นกแอร ์NOKAIR (DD) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 

 



 

 

DD8300 DMK(กรุงเทพ) - CNX(เชยีงใหม่) 06.05 – 07.15 
DD8319 CNX(เชยีงใหม)่- DMK(กรุงเทพ) 18.20 – 19.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

มาตราการดแูลป้องกนั การติดเช้ือโควิด-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ ก่อนใหบ้รกิารทุกครัง้ 
- โต๊ะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ท่านละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

DAY1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – วดัต้นเกว๋น – สวน
พฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ – ปางช้างแม่สา – ไร่สตรอเบอรร์ี่ – ดอยม่อนแจ่ม            (B/L/D) 
04.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการ

บินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า  และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า

มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบิน

จะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.05   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่
DD8300 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07.15   เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รบัอาหาร BOX SET จากเจา้หน้าที ่ทีค่อยให ้

การตอ้นรบั (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง) 

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 



 

 

เชา้ น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่

กว่า1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 
กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 
1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และ
พระพุทธรปูปนูปัน้ 

  
น าท่านเดินทางไปยัง วดัต้นเกว๋น (วดัอินทราวาส) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 11 

กโิลเมตร เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามเก่าแก่ของเชยีงใหม่  สิง่ทีส่ าคญัของวดันี้คอื ศาลาจตุรมุขซึง่พบเพยีง
หลงัเดียวในภาคเหนือ และเป็นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มคีุณค่าและยงัคงความสมบูรณ์ จน
สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เมื่อปี พ.ศ.2532 ด้วยความสวยงามแบบ
ลา้นนาดัง้เดมิ วดัแห่งนี้ถูกใชเ้ป็น สถานทีถ่่ายท าละครยอ้นยุคทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมอนัดัง้เดิม
ของลา้นนา เช่น ละครเรื่อง กลิน่กาสะลอง, รอยไหม, เมื่อดอกรกับาน, รากนครา, เพลงิพระนาง ฯลฯ 



 

 

   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็นบา้นชา้งหลงัใหญ่ทีช่า้งอยู่ร่วมกนักบัควาญชา้ง มคีวาม
ใกล้ชิดผูกพนัธ์กนั ถือเป็นปางช้างที่มีจ านวนช้างมากที่สุดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดม
สมบูรณ์ ในเขตพืน้ทีแ่ม่สา อ.แม่รมิ นกัท่องเทีย่วสามารถชมการแสดงของเหล่าบรรดาศลิปินชา้งทีไ่ด้รบั
การฝึกฝนมาป็นอย่างด ีเช่น ช้างเดนิพาเหรด ช้างเล่นดนตร ีฟุตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ 
และชา้งแหนบไม ้และการแสดงอื่นๆ อกีมากมาย  

– การแสดงช้างวนัละ 3 รอบ รอบแรก 8.00 น. รอบสอง 9.40 น. รอบสาม 13.30 น. 
– บริการนัง่ช้าง เวลา 7.00 – 14.30 น. 

– หอนิทรรศการศิลปะปางช้างแม่สา เวลา 8.30 – 14.30 น. 



 

 

 
หลงัจากนัน้ออกเดนิทางไปยงั สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ สวนพฤกษศาสตร์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตวัเมอืงเชียงใหม่เดินทางสะดวกด้วย
รถยนตส์ว่นตวั และ รถสองแถว ที่ตัง้ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ พลาดไม่ได้เลย Canopy Walks เป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ลแหล่งอนุรกัษ์ธรรมชาต ิมโีซนทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิความสูงจากพื้นดนิถงึ 20 เมตร 
และมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นทางเดนิลอยฟ้าทีม่ขีนาดยาวทีสุ่ดในประเทศไทย 
การเข้าชม Canopy Walkway ไม่เสียค่าเข้าเพ่ิม แต่ต้องน าบตัรผ่านมาให้เจ้าหน้าท่ีประทบัตรา
ท่ีหน้าทางเข้า 

 



 

 

*หมายเหตุ* Canopy Walkway ปิดให้บรกิารในฤดูฝน และเปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม เป็น

ตน้ไป แต่วนัไหนฝนตก กจ็ะปิดใหบ้รกิารในวนันัน้ 

   
   จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางขึน้ดอยม่อนแจ่ม ระหว่างทางแวะ ไร่สตรอเบอรร่ี์ริมทาง เพื่อใหทุ้กท่านได้

ลิม้ 
 รสสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร่  

เยน็ น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ดอยม่อนแจ่ม  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ท่ีพกั ดอยม่อนแจ่ม 

 

DAY2  แม่ก าปอง ถ่ายรปู ซ้ือของกิน ชมธรรมชาติ – วดัพระธาตุดอยสุเทพ   (B/-/D) 

เชา้      รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่แม่ก าปอง สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ 
ในรูปแบบท่องเทีย่งเชงิอนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 
เมตร หมู่บา้นมอีายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้ง
บ้านเรอืน อยู่บรเิวณรมิแม่น ้าล าธาร ท่ามกลางธรรมชาตทิี่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความ
เป็นอยู่ของชาวบา้นทีม่คีวามเรยีบง่าย สภาพอากาศ เยน็สบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มาก
ในช่วงฤดหูนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง (ชา) อาชพีรองคอื การปลูกกาแฟ ทีม่าของชื่อ 



 

 

“บ้านแม่ก าปอง” มาจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง ขึ้นตามบรเิวณล าห้วย จงึเรยีกว่า ดอกก า

ปอง รวมกบัมแีม่น ้าไหลผ่านหมู่บา้น จงึรวมเรยีกว่า แม่ก าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชื่อหมู่บา้น 

เทีย่ง    อิสระอาหารกลางวนั ณ แม่ก าปอง 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสเุทพ (Phra That Doi Suthep Temple) เป็นวดั 

ทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิ
ราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึ่งเป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน 
และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทอง
จงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่าง
ชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ เบญจรงคข์นัโตก+ชมการแสดง 
ค ่า น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว ในตวัเมืองเชียวใหม่ (ย่านนิมมาน)  



 

 

  

DAY3  วดัอุโมงค ์– โครงการบ้านข้างวดั – วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร – วดัเจดียห์ลวง – แวะซ้ือของฝาก 

– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพ(ดอนเมือง)                                                                       (B/L/-) 

เชา้      รบัประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอุโมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืง

เชยีงใหม่มากว่า 700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงคเ์ป็นวดัทีส่ าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่ม
รื่นและมขีนาดกวา้งขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ ์ต่อมาในสมยั
พญากอืนาโปรดใหส้รา้งอุโมงคข์ึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนงัวดัอุโมงคใ์นสว่นทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้ม
ในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดานโคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์างทศิเหนือ โดย
หนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออกจ านวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซึ่งอุโมงค์กลาง (อุโมงค์ที่ 4) มขีนาด
ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์เท่านัน้ คือ อุโมงค์ที่ 1 , 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่
สามารถเหน็ได ้อกีทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  

  
พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค ์โดยมี
คุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิที่ต้องการสร้างชุมชนที่มวีถิี
ชวีติ มปีฏสิมัพนัธ์ของคนในชุมชนคล้ายกบัการอยู่ร่วมกนัของผู้คนในสมยัก่อน มกีารพึ่งพาอาศยักนั 
ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึ่งกนัและกนั ภายในบรเิวณ “บ้านขา้งวดั” จะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ 
สร้างให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่ล้อมรอบกนั ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงัก็จะเปิด



 

 

เป็นร้านขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน , ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ , งานไม้, Bookoo studio 
Showroom งานคราฟท์และงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้นและสตูดโิอ ของหญงิสาวทีร่กังานปักผ้า, 
หอ้งสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 

 
 

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

หลงัจากทานอาหารกลางวนัเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่  วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร 
เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระสงิห์ (พระพุทธสหิงิค์) พระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็ นศลิปะ เชยีงแสนรู้จกักนัในชื่อ เชยีงแสน
สิงห์หนึ่ง วดัพระสิงห์ วดัพระสิงห์ยงัเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงาน



 

 

ประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึได้อญัเชญิพระพุทธสหิงิค์ขึ้นประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบ
เมอืงเพือ่ใหศ้รทัธา ประชาชนไดพ้ากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรง
ตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 

  
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ  วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานที่
ประดษิฐานเจดยี์ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม่  ที่ส าคญั
เพราะวดันี้เป็นวดัทีช่าวเชยีงใหม่ศรทัธากนัมากๆ และเป็นทีต่ ัง้ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม่ หรอืเรยีกกนั
ว่า หออนิทขลิอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ และมคีวามส าคญัต่อชาวเชยีงใหม่เป็นอย่างมาก 



 

 

  
 แวะซือ้ของฝาก ร้านวนัสนันท์ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไสอ้ัว่ น ้าพรกิ
 หนุ่ม น ้าพรกิอ่อง แคบหม ูฯลฯ 

 ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อนิ 
ณ  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิสายการบนิสายการบินนกแอร ์

18.20 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรงุเทพ) โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8319 

ใชเ้วลา 
 เดนิทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี

19.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาพกั 2-3 คน พกัเด่ียว 

29 - 31 ธนัวาคม 63     15,999        15,999       3500 
30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 
31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 

01 – 03 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 



 

 

**ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลาย

ท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึ

ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัร
โดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบิน AIR ASIA อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมนี ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้
น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน 
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณี

เสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ
แข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม 
โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผู้
ก าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิ
มดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิาก
ไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรยีดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่

บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ไ์ม่สามารถคนืเงนิ
มดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์
ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดย
สว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทาง
บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้า

ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า
ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพี
เรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่
เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถ



 

 

เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลา
บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยาน
เป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละ
ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิด
ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทาง
สายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบาย
จดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกั
เดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ
จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรม
อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเข้าพกัได้ โดยจะจดั
โรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทาง
บรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน
ไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการ
เปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ในบาง
กรณี ขึ้นอยู่กบัโรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ 
กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ 
วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สาย
การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั 
และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นก่อนวัน
เดนิทาง  
 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลง

ทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


