
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20343 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ(BKK) 
VZ114 BKK(กรงุเทพ) - CNX(เชียงใหม่) 07.30 – 08.50 
VZ109 CNX(เชียงใหม่)- BKK(กรงุเทพ) 18.20 – 19.30 

**ไม่รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบินได้น ้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 

มำตรกำรดแูลป้องกนั กำรติดเช้ือโควิด-19  
- ตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนการเดนิทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ ก่อนใหบ้รกิารทุกครัง้ 
- โต๊ะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ท่านละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ – วดัพระธำตุดอยค ำ – วดัต้นเกว๋น – 
น ้ำพรุ้อนสนัก ำแพง – ศนูยอ์ตุสำหกรรมท ำบ่อสร้ำงสนัก ำแพง                                                    (B/L/D)                                                                                                                                                                         

05.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน THAI VIETJET AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ำกำกอนำมยัแบบ
ผ้ำ และมคัคเุทศกค์อยให้ค ำแนะน ำมำตรกำรกำรป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง  
*กรณุำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัสนำมบิน เน่ืองจำกต้องใช้เวลำในกำรเชค็อิน สำยกำรบินจะปิดให้ท ำ
กำรเชค็อินก่อนเวลำบินประมำณ 1 ชัว่โมง* 

07.30  ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สำยกำรบิน THAI VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ114 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 

08.50   เดนิทางถงึท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รบัอาหาร BOX SET จากเจา้หน้าที ่ทีค่อยให ้
การตอ้นรบั (พ่นฆ่ำเช้ือยำนพำหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงำนคนขบัรถก่อนกำรเดินทำง) 

--------------------  หลงัจำกทุกท่ำนรบัสมัภำระ และท ำธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 
 
 
 
 
 



เชา้ น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธำตุดอยค ำ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี 
ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภุิญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์รรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัต้นเกว๋น (วดัอินทรำวำส) ห่างจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ประมาณ 11 กโิลเมตร เป็นวดัที่มี
ความสวยงามเก่าแก่ของเชยีงใหม่  สิง่ทีส่ าคญัของวดันี้คอื ศาลาจตุรมุขซึง่พบเพยีงหลงัเดยีวในภาคเหนือ และเป็น
ต้นแบบ ทางศลิปกรรมล้านนาที่มคีุณค่าและยงัคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคาร
อนุรกัษ์ดเีด่น เมื่อปี พ.ศ.2532 ด้วยความสวยงามแบบลา้นนาดัง้เดมิ วดัแห่งนี้ถูกใชเ้ป็น สถานที่ถ่ายท าละครยอ้น
ยุคที่สะท้อนให้เหน็ถึงวฒันธรรมอนัดัง้เดมิของล้านนา เช่น ละครเรื่อง กลิน่กาสะลอง , รอยไหม, เมื่อดอกรกับาน, 
รากนครา, เพลงิพระนาง ฯลฯ 

   
เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

น าท่านเดนิทางไปยงั น ้ำพรุ้อนสนัก ำแพง ตัง้อยูใ่น อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ อยูห่่างจากตวัเมอืงประมาณ 
34 กโิลเมตรนบั เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ ีชื่อเสยีงมาเนิ่นนานควบคู่กบัการท่องเทีย่วของเมอืงเชยีงใหม่ บรรยากาศร่ม
รื่น สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาธรรมชาต ิไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาตทิี่ 
มาจากความเปลีย่นแปลงจากใตพ้ืน้โลกก่อก าเนิดน ้ารอ้นทีม่ ีอุณหภมูถิงึ 100 องศาเซลเซยีส น ้ารอ้นอนัเดอืด พล่าน
พุ่งขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสู่ทอ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิีน่่าทึง่อยา่งมาก  



 
จากนัน้ น าท่านแวะชมสนิคา้ร่มบ่อสรา้ง จาก ศนูยอ์ตุสำหกรรมท ำร่มบ่อสร้ำง ภายในมกีารสาธติท าร่มตัง้แต่การ
ท ากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถึงวาดภาพ ตกแต่งลวดลาย และมรี่ม ของที่ระลกึขาย มทีวัร์มาลงค่อนขา้งเยอะ 
จากประวตักิารท าร่มที่ตดิไวท้ าให้ทราบว่าการท าร่มในหมู่บ้านบ่อสร้างมาจากพระอนิถา ได้น าวชิาการท าร่มมา
ใหก้บัชาวบา้น และสบืทอดกนัมานบัรอ้ยปี     

 
เยน็ รบัประทำนอำหำร ณ เบญจรงคข์นัโตก และชมกำรแสดง 
 น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมปำงวิมำน เพลส รีโซเทล1 จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 



DAY2 วดัพระธำตุดอยสุเทพ - แมก่ ำปอง ถำ่ยรปู ซ้ือของกิน ชมธรรมชำติ – THE GIANT CHIANGMAI 
– ONE NIMMAN                                                                                                                       (B/-/-) 

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธำตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มีความส าคญัมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึ่ง
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะล้านนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ แม่ก ำปอง สถานที่เทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเลก็ ในรูปแบบ
ท่องเที่ยงเชงิอนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมอีายุ
เก่าแก่กวา่ 100 ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยูบ่ริเวณรมิแม่น ้าล า
ธาร ท่ามกลางธรรมชาตทิี่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มคีวามเรยีบง่าย สภาพ
อากาศ เยน็สบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดหูนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง 
(ชา) อาชพีรองคอื การปลูกกาแฟ ที่มาของชื่อ “บ้ำนแม่ก ำปอง” มาจากดอกไมช้นิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง ขึน้ตาม
บรเิวณล าหว้ย จงึเรยีกวา่ ดอกก าปอง รวมกบัมแีม่น ้าไหลผ่านหมู่บา้น จงึรวมเรยีกวา่ แม่ก าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชื่อ
หมู่บา้น 

เทีย่ง    อิสระอำหำรกลำงวนั ณ แม่ก ำปอง 
 หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ คาเฟ่ตส์ุดฮติ THE GIANT CHIANGMAI  (เดอะไจแอนท์ เชียงใหม่) เป็นรา้นกาแฟ

ทีต่ ัง้อยูบ่นตน้ไม ้มที ัง้อาหาร เครื่องดื่ม และยงัมทีีพ่กัอกีด้วย ในโซนรา้นกาแฟนัน้จะเปิดใหบ้รกิาร 08.30-17.00น. 
อยา่งเครื่องดื่มกเ็ป็นชากาแฟ เบเกอรี ่ส่วนอาหารจะเป็นแนวสเตก็  



  
จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรื้อ
ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมาเปลี่ยม
ชวีติชวีาและกลายเป็นศนูยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
เยน็ อิสระอำหำรเยน็ ณ ONE NIMMAN 
 น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมปำงวิมำน เพลส รีโซเทล1 จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY3  วดัอุโมงค ์– โครงกำรบำ้นข้ำงวดั – วดัพระสิงห์วรมหำวิหำร – วดัเจดียห์ลวง – แวะซ้ือของฝำก 

– ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม ่– กรงุเทพ(สุวรรณภมิู)                                                 (B/L/-)                                                                   

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยูคู่่เมอืงเชยีงใหม่มากว่า 
700 ปี ตัง้อยูเ่ชงิดอยสุเทพ เป็นวดัทีส่ าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ ทีร่่มรื่น ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธ
ศาสนาแบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนังวดัอุโมงคใ์น
ส่วนทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยูบ่รเิวณเพดานโคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยูบ่รเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์าง
ทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออกจ านวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงคเ์ท่านัน้ คอื อุโมงคท์ี ่1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเหน็ได ้อกี
ทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก 

 
พาท่านชม โครงกำรบ้ำนข้ำงวดั เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็น
ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์องคนใน
ชุมชนคล้ายกบัการอยู่ร่วมกนัของผู้คนในสมยัก่อน มกีารพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึ่งกนัและกนั ภายใน
บรเิวณ “บ้านขา้งวดั” จะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่ล้อมรอบกนั 
ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงักจ็ะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้าน
กาแฟ, งานไม้, Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บ้านและสตูดโิอ ของหญงิ
สาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมุดเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 



 
 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร เมนูพิเศษ ข้ำวซอย 

หลงัจากทานอาหารกลางวนัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงหว์รมหำวิหำร เป็นวดัส าคญัวดั
หนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และ
แผ่นดนิล้านนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชยีงแสนรู้จกักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห์ วดัพระสงิห์ยงัเป็น
ศนูยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอยา่งเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุก
ปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานตห์รอืงานประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ ึน้ประดษิฐาน
บนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อใหศ้รทัธา ประชาชนไดพ้ากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิา้นนา คน
เกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 



  
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วดัเจดียห์ลวงวรวิหำร หรือ วดัโชติกำรำม เป็นสถานที่ประดษิฐานเจดยี์
ใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม่ ทีส่ าคญัเพราะวดันี้เป็นวดัทีช่าวเชยีงใหม่
ศรทัธากนัมากๆ และเป็นทีต่ ัง้ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม่ หรอืเรยีกกนัวา่ หออนิทขลิอยูใ่จกลางเมอืงเชยีงใหม่ และ
มคีวามส าคญัต่อชาวเชยีงใหม่เป็นอยา่งมาก 

  
แวะซือ้ของฝาก ตลำดวโรรส ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิ
อ่อง แคบหม ูฯลฯ 



 ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการเช็คอิน ณ 
 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิสายการบนิสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR 
18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่ 
 VZ109  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี**อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 
19.30 เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
อตัรำค่ำบริกำร  

วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
22 – 24 กนัยำยน 63 4,999    1,500 

30 กนัยำยน – 2 ตลุำคม 63 4,999 1,500 
3 – 5 ตลุำคม 63 6,999 1,500 
8 – 10 ตลุำคม 63 5,999 1,500 
12 – 14 ตลุำคม 63 6,999 1,500 
16 – 18 ตลุำคม 63 6,999 1,500 
21 – 23 ตลุำคม 63 5,999 1,500 
24 – 26 ตลุำคม 63 7,999 1,500 
26 - 28 ตลุำคม 63 5,999 1,500 

1 – 3 พฤศจิกำยน 63 6,999 1,500 
8 – 10 พฤศจิกำยน 63 5,999 1,500 
17 – 19 พฤศจิกำยน 63 5,999 1,500 
24 – 26 พฤศจิกำยน 63 5,999 1,500 

29 พฤศจิกำยน – 1 ธนัวำคม 63 5,999 1,500 
1 – 3 ธนัวำคม 63 5,999 1,500 
6 – 8 ธนัวำคม 63 7,999 1,500 
10 – 12 ธนัวำคม 63 7,999 1,500 
13 – 15 ธนัวำคม 63  6,999 1,500 
17 – 19 ธนัวำคม 63 6,999 1,500 
20 – 22 ธนัวำคม 63 6,999 1,500 

 
**ไม่มีรำคำเดก็ รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิป** 

**รำคำเดก็อำยไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั (INFANT) ท่ำนละ 2,000 บำท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 
 



เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

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

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภำพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



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

 
เงื่อนไขกำรจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ า
ในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่
หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงินมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก และ เปล่ียนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมำยเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าส ัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสนิใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน



วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียก
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบร้อยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่บั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร ** 

 
 

 หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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