
 
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20763 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK) 

VZ100 BKK(สุวรรณภมู)ิ - CNX(เชยีงใหม)่ 06.10 – 07.30 
VZ107 CNX(เชยีงใหม)่ - BKK(สุวรรณภูม)ิ 21.10 – 22.30 

**ไม่รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสำยกำรบิน** 

DAY1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ – วดัพระธำตดุอยค ำ – วดัต้นเกวน๋ – สวนพฤกษศำสตร์
สมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ – ปำงช้ำงแม่สำ – ไร่สตรอเบอรร่ี์ – ดอยม่อนแจ่ม                                        (-/L/D) 
04.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทยเวียดเจท็ โดยมเีจ้าหน้าที่ของ

บรษิทัฯคอยให้การต้อนรบั อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ำกำกอนำมยัแบบผ้ำ 

และมคัคเุทศกค์อยให้ค ำแนะน ำมำตรำกำรกำรป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง  
*กรณุำเผื่อเวลำในกำรเดินทำงมำยงัสนำมบิน เน่ืองจำกต้องใช้เวลำในกำรเชค็อิน สำยกำรบินจะปิดให้ท ำ

กำรเชค็อินก่อนเวลำบินประมำณ 1 ชัว่โมง* 

06.10   ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สำยกำรบินไทยเวียดเจท็ เที่ยวบินที่ 
VZ100 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

**ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบินระดบัเทียบเท่ำและเวลำใกล้เคียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
07.30   เดนิทางถงึท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

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

น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรถตู้ VIP  (พ่นฆ่ำเช้ือยำนพำหนะ และตรวจเชค็อุณหภมิู
พนักงำนคนขบัรถก่อนกำรเดินทำง) 

เชา้ น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธำตุอยค ำ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 

ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง



จามเทวกีษัตรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 

 
  

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัต้นเกว๋น (วดัอินทรำวำส) ห่างจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ประมาณ 11 กโิลเมตร เป็นวดัที่

มคีวามสวยงามเก่าแก่ของเชยีงใหม ่ สิง่ทีส่ าคญัของวดันี้คอื ศาลาจตุรมขุซึง่พบเพยีงหลงัเดยีวในภาคเหนือ และเป็น
ต้นแบบ ทางศลิปกรรมล้านนาที่มคีุณค่าและยงัคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคาร
อนุรกัษ์ดเีด่น เมื่อปี พ.ศ.2532 ดว้ยความสวยงามแบบล้านนาดัง้เดมิ วดัแห่งนี้ถูกใชเ้ป็น สถานทีถ่่ายท าละครยอ้น
ยุคที่สะท้อนให้เหน็ถงึวฒันธรรมอนัดัง้เดมิของล้านนา เช่น ละครเรื่อง กลิน่กาสะลอง, รอยไหม, เมื่อดอกรกับาน, 
รากนครา, เพลงิพระนาง ฯลฯ 

 

   เทีย่ง  รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปำงช้ำงแม่สำ เป็นบ้านช้างหลงัใหญ่ที่ช้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มคีวามใกล้ชิด
ผูกพนัธก์นั ถอืเป็นปางชา้งทีม่จี านวนชา้งมากทีสุ่ดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่าเขาทีอุ่ดมสมบูรณ์ ในเขตพืน้ที่แม่
สา อ.แม่รมิ นักท่องเทีย่วสามารถชมการแสดงของเหล่าบรรดาศลิปินช้างที่ได้รบัการฝึกฝนมาป็นอย่างด ีเช่น ชา้ง
เดินพาเหรด ช้างเล่นดนตร ีฟุตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ และช้างแหนบไม้ และการแสดงอื่นๆ อีก
มากมาย  

– กำรแสดงช้ำงวนัละ 3 รอบ รอบแรก 8.00 น. รอบสอง 9.40 น. รอบสำม 13.30 น. 
– บริกำรนัง่ช้ำง เวลำ 7.00 – 14.30 น. 

– หอนิทรรศกำรศิลปะปำงช้ำงแม่สำ เวลำ 8.30 – 14.30 น. 



 
หลงัจากนัน้ออกเดนิทางไปยงั สวนพฤกษศำสตรส์มเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ สวนพฤกษศาสตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศไทย เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่มไ่กลจากตวัเมอืงเชยีงใหมเ่ดนิทางสะดวกดว้ยรถยนตส์่วนตวั และ รถสองแถว 
ที่ตัง้ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ พลาดไม่ได้เลย Canopy Walks เป็นแหล่งเรยีนรู้แลแหล่งอนุรกัษ์ธรรมชาติ มโีซน
ทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิความสูงจากพืน้ดนิถงึ 20 เมตร และมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นทางเดนิลอย
ฟ้าทีม่ขีนาดยาวทีสุ่ดในประเทศไทย 
กำรเข้ำชม Canopy Walkway ไม่เสียค่ำเข้ำเพ่ิม แต่ต้องน ำบตัรผ่ำนมำให้เจ้ำหน้ำท่ีประทับตรำท่ีหน้ำ

ทำงเข้ำ 

*หมำยเหต*ุ Canopy Walkway ปิดใหบ้รกิารในฤดูฝน และเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม เป็นต้นไป แต่วนั

ไหนฝนตก กจ็ะปิดใหบ้รกิารในวนันัน้ 

   



   จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางขึน้ดอยมอ่นแจ่ม ระหว่างทางแวะ ไร่สตรอเบอรร่ี์ริมทำง เพื่อใหทุ้กท่านไดล้ิม้ 
 รสสตรอเบอรร์ีส่ดๆจากไร ่ 

เยน็ น ำทกุท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ดอยม่อนแจ่ม  

เยน็ รบัประทำนอำหำร ณ ท่ีพกั ดอยม่อนแจ่ม 

 

DAY2  แม่ก ำปอง ถ่ำยรปู ซ้ือของกิน ชมธรรมชำติ – วดัพระธำตดุอยสเุทพ                                               (B/-/D) 
เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ ท่ีพกั 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ แม่ก ำปอง สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ ในรปูแบบ
ท่องเทีย่งเชงิอนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้นมอีายุ
เก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยู่บริเวณรมิแม่น ้าล า
ธาร ท่ามกลางธรรมชาตทิีค่งความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มคีวามเรยีบง่าย สภาพ
อากาศ เยน็สบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดหูนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง 
(ชา) อาชพีรองคอื การปลูกกาแฟ ทีม่าของชื่อ “บ้ำนแม่ก ำปอง” มาจากดอกไมช้นิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง ขึน้ตาม
บรเิวณล าหว้ย จงึเรยีกว่า ดอกก าปอง รวมกบัมแีมน่ ้าไหลผ่านหมูบ่า้น จงึรวมเรยีกว่า แมก่ าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชื่อ
หมูบ่า้น 

เทีย่ง    อิสระอำหำรกลำงวนั ณ แม่ก ำปอง 

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

ที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความ
โดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึ่งเป็นบนัไดนาคเจด็เศียรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไป
ภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสรา้งตาม
แบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจดุชมววิเมอืงเชยีงใหมไ่ดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 



เยน็ รบัประทำนอำหำร ณ เบญจรงคข์นัโตก+ชมกำรแสดง 
ค ่า น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3-4 ดำว ในตวัเมืองเชียงใหม่  
  

DAY3  วดัอโุมงค ์– โครงกำรบ้ำนข้ำงวดั – วดัพระสิงหว์รมหำวิหำร – วดัเจดียห์ลวง – ONE NIMMAN – แวะซ้ือของ

ฝำก – ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ – กรงุเทพ(สวุรรณภมิู)                                                                                    (B/L/-) 

เชา้      รบัประทำนอำหำรณ ท่ีพกั 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยูคู่่เมอืงเชยีงใหมม่าก

ว่า 700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงคเ์ป็นวดัทีส่ าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่มรื่นและมขีนาดกวา้งขวาง 
ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดใหส้รา้งอุโมงคข์ึน้ใน
บรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนงัวดัอุโมงคใ์นส่วนทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดานโคง้ภายในอุโมงค ์ตวั
อุโมงค์ตัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยี์ทางทิศเหนือ โดยหนัทางเข้าหลกัไปยงัทิศตะวนัออกจ านวน 3 อุโมงค์ใน
ดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงคเ์ท่านัน้ คอื อุโมงคท์ี่ 1, 2, 
และ 3 นอกเหนือจากนี้ไมส่ามารถเหน็ได ้อกีทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  

  

พาท่านชม โครงกำรบ้ำนข้ำงวดั เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค์ โดยมคีุณบิก๊ เป็น

ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์องคนใน
ชุมชนคล้ายกบัการอยู่ร่วมกนัของผู้คนในสมยัก่อน มกีารพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึ่งกนัและกนั ภายใน
บรเิวณ “บ้านขา้งวดั” จะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สรา้งให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่ล้อมรอบกนั 
ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงัก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน, รา้นอาหาร, รา้น
กาแฟ, งานไม,้ Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้นและสตูดโิอ ของหญงิ
สาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมดุเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 



 
 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

หลงัจากทานอาหารกลางวนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงหว์รมหำวิหำร เป็นวดัส าคญัวดั
หน่ึงของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และ
แผ่นดนิล้านนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห์ วดัพระสงิห์ยงัเป็น
ศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุก
ปีเมือ่ถงึช่วงเทศกาลสงกรานตห์รอืงานประเพณป๋ีีใหมเ่มอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐาน
บนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อใหศ้รทัธา ประชาชนไดพ้ากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิา้นนา คน
เกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 



  
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วดัเจดียห์ลวงวรวิหำร หรือ วดัโชติกำรำม เป็นสถานที่ประดษิฐานเจดยี์
ใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงใหม ่และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม ่ทีส่ าคญัเพราะวดันี้เป็นวดัทีช่าวเชยีงใหม่
ศรทัธากนัมากๆ และเป็นทีต่ ัง้ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม่ หรอืเรียกกนัว่า หออนิทขลิอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ และ
มคีวามส าคญัต่อชาวเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมาก 

  



จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการ

รือ้ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมาเปลี่ยม
ชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
แวะซื้อของฝาก ร้ำนวนัสนันท์ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมอืงจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อัว่ น ้าพรกิหนุ่ม 
น ้าพรกิอ่อง แคบหม ูฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อนิ ณ เคาน์เตอร์

เชค็อนิสายการบนิ สำยกำรบินไทยเวียดเจท็ 

21.10 ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดย สำยกำรบินไทยเวียดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ107 ใช้

เวลา 
 เดนิทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี

22.30 เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร  
วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

30 ธนัวำคม – 01 มกรำคม 64 11,999 3500 
31 ธนัวำคม – 02 มกรำคม 64 12,999 3500 

01 – 03 มกรำคม 64 11,999 3500 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 

 
 
 



เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

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

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีโ่หลดกระเป๋าสมัภาระหรอืสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขกำรจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ า
ในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเ ป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก และ เปล่ียนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 



หมำยเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีก
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี

แล้ว** 

** 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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