บิ นด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3437
FD3444

DMK(ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่)
CNX (เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง)

06.50 – 08.00
21.15 – 22.30

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิ น**
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DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลาปาง – วัดพระธาตุลาปางหลวง – แพร่ – วัดพระ
ธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิ น
(B/L/-)
04.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.50 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ย วบินที่
FD3437 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
ได้ เ วลาน าทุ ก ท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ จัง หวัด ล าปาง ใช้เ วลาเดิน ทางจากจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยประมาณ 1
ชัวโมง
่
40 นาที ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุลาปาง
หลวง ตัง้ อยู่ในเขตตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองลาปางมาแต่โบราณ
ตามตานานกล่าวว่ามีมา ตัง้ แต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็ นวัดไม้ทส่ี มบูรณ์
ทีส่ ุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลาปางหลวง เป็ นพระธาตุประจาปี เกิด
ของ คนปี ฉลู ด้วยเริม่ สร้างในปี ฉลูและเสร็จในปี ฉลู
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิ ์เก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิดของผู้ท่เี กิดปี ขาล บุค คลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมา
นมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการ
พระธาตุชอ่ แฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั PHRAE NAKARA HOTEL, จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า
อิ สระอาหารคา่ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดิ นจังหวัดน่ าน
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DAY 2 วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วัดกลางน้ า – วัดศรี
โคมคา
(B/L/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมความงาม วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมปิ ระเทศซึ่งเป็ นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะ
ตามธรรมชาติเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่ าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มกี ารประกาศจัดตัง้
เป็ นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 มีเนื้อที่ 167 ไร่ เป็ นสถานที่มคี วามสวยงามด้าน ธรณีวทิ ยา หน้าผา
เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมืองผี จัดทาเส้นทางศึกษา ธรรมชาติไว้บริการนักเรียน
นักศึกษา และนักท่องเทีย่ วทัวไป
่ ได้เข้ามาศึกษาสภาพป่ า ลักษณะทางธรณีวทิ ยา เพื่อเป็ นการส่งเสริม ให้เกิด
ความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับสภาพพืน้ ทีว่ นอุทยานมากยิง่ ขึน้

เช็คอินสุดชิว บ้านมัดใจ HOMEMADE & CAFE ที่ใครมาต้องหลงรักในบรรยากาศ กับคาเฟ่ เรือนไม้เล็กๆ ที่
โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั แสนร่มรื่นของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เขียวครึ้มไปทัวบริ
่ เวณร้าน ตกแต่งสุดแสนน่ ารัก
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สอี ่อนผสมผสานกับของประดับสไตล์พน้ื เมืองแพร่
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ จังหวัดพะเยา ชมความงดงาม กว๊านพะเยา อยู่ในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็ นทะเลสาบ
น้ าจืดใหญ่เป็ นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และอันดับ 4 ในประเทศไทย คาว่า “กว๊าน” ภาษาพืน้ เมืองหมายถึง “บึง”
กว๊านพะเยา จึงเป็ นบึงน้ าอันกว้างใหญ่สุดสายตา วัดติ โลกอาราม (วัดกลางน้ากว๊านพะเยา)
จากนั น้ น าท่ า นชม วัด ศรี โ คมค า หรือ ที่ช าวบ้ า นเรีย กว่ า วัด ทุ่ ง เอี้ย ง หรือ วัด พระเจ้า ตนหลวง เป็ น วัด
คู่บา้ นคู่เมืองพะเยา เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพะเยา
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เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั PHAYAO GATEWAY HOTEL, พะเยา หรือเทียบเท่า

DAY 3 อนุสาวรียพ์ ่อขุนงาเมือง – เชียงใหม่ – วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดศรีสพุ รรณ – ถนนคนเดิ น
วัวลาย
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสักการะ อนุ สาวรีย์พ่อขุนงาเมือง จังหวัดพะเยาได้รบั การยกฐานะให้เป็ นจังหวัดที่ ๗๒ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๐ ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรียพ์ ่อขุนงาเมืองขึน้ บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา เป็ นรูปปั ้น
สาริดความสูงเท่าครึง่ ขององค์จริงในท่าประทับยืน
จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มคี วามเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่
มากว่า 700 ปี ตัง้ อยู่เชิงดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เป็ นวัดที่สาคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาด
กว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็ นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้
สร้างอุโมงค์ขน้ึ ในบริเวณวัด จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ในส่วนทีเ่ หลือหลักฐานให้ชมในปั จจุบนั อยู่บริเวณเพดาน
โค้งภายในอุโมงค์ ตัวอุโมงค์ตงั ้ อยู่บริเวณต่อเนื่องกับเจดียท์ างทิศเหนือ โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศตะวันออก
จานวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซึ่งอุโมงค์กลาง (อุโมงค์ท่ี 4) มีขนาดใหญ่ทส่ี ุด ซึ่งสามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์
เท่านัน้ คือ อุโมงค์ท่ี 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีกทัง้ ภาพหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังใน
อุโมงค์มสี ภาพลบเลือนไปมาก
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พาท่านชม โครงการบ้านข้างวัด เป็ นคอมมูนิตม้ี อลล์สไตล์พ้นื เมือง ตัง้ อยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิก๊ เป็ น
ผูอ้ อกแบบและเป็ นเจ้าของโครงการแห่งนี้ จากแนวความคิดทีต่ อ้ งการสร้างชุมชนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ มีปฏิสมั พันธ์ของ
คนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผูค้ นในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน
ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบ้านกึ่งไม้ก่งึ ปูนเปลือย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน ตั ง้ อยู่
ล้อมรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้ เดิม บ้านแต่ละหลังก็จะเปิ ดเป็ นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน,
ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the Rose บ้าน
และสตูดโิ อ ของหญิงสาวทีร่ กั งานปั กผ้า, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นงอ่
ั ่ านหนังสือชิลๆ
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ตัง้ อยู่บนถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นวัดที่มปี ระวัตกิ าร
ก่อสร้างมาตัง้ แต่ครัง้ อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนาง
สิรยิ สวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอามาตย์ชอ่ื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรี
สุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ทีช่ าวชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็ นชุมชนทาหัตถกรรมเครื่องเงินทีม่ ชี อ่ื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่

อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิ น
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
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DAY 4 วัดพระธาตุดอยคา – พระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั – วัดพระสิ งห์ – VERSAILLES DE
FLORE - ตลาดวโรรส – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตัง้ อยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระ
นางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผูส้ ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์ รรจุพระ
บรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดทีม่ ี ความสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้
พระธาตุซ่งึ เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุม
ระฆังทรงแปดเหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชม
วิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย แวะสักการะ อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั ผูท้ ่ไี ด้ช่อื ว่าเป็ นนักบุญ
แห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่ าวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปั จจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชิ ยั
นัน้ มีความผูกพันกับประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการฟื้ นฟูวดั วา
อาราม โบราณสถานต่างๆ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร พิ เศษ เมนูข้าวซอย
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ประดิษฐาน
พระสิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียง
แสนรู้จกั กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศู นย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ใี ห้ความ
ศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา
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นาท่านออกเดินทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็ นคาเฟ่ เปิ ดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดียว
ในเชียงใหม่ ทีม่ กี ลิน่ อายของความ Vintage ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรทีซ่ ่อนอยู่ใจกลางเมือง
เชียงใหม่ พร้อมดื่มด่ากับบรรยากาศทีล่ อ้ มรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธุ์ ได้ฟีลนังจิ
่ บชา ชิมเค้ก ริมสระน้ า
และเดินเล่นแบบเจ้าหญิงท่ามกลางพระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาดเก่าแก่ท่มี ี
ประวัตอิ นั ยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาด
หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยงั มีสนิ ค้าต่างๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วมักจะมาหาซื้อของฝากกัน เสียส่วนใหญ่
Code : THGS05
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จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการ
รื้อฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมา
เปลีย่ มชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชันน
้ า

อิ สระอาหารเย็น ONE NIMMAN ตามอัธยาศัย
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
21.12 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD3444 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิ น**
22.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
10 – 13 เมษายน 2564
13 – 16 เมษายน 2564

ราคาผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
11,999
2,000
9,999
2,000
**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
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ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน สูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
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- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
์
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
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(เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่องบิน อย่ า งน้ อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ว นนี้ห ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิท ธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
์
กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

Code : THGS05

หน้า 12 จาก 13

- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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