
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21983 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 
VZ110 BKK (สวุรรณภมู)ิ – CNX (เชยีงใหม)่ 08.35 – 09.45 
VZ123 CNX (เชยีงใหม)่ – BKK (สวุรรณภมู)ิ 19.25 – 20.45 
**ไมร่วมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบนิ** 
 



 
 
 

ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 2 
เ ข็ ม  /  SPUTNIK V 2 เ ข็ ม  /  SINOVAC + ASTRAZENECA 2  เ ข็ ม  /  ASTRAZENECA 1 เ ข็ ม  /  J&J 1 เ ข็ ม                                       
(ไม่น้อยกว่า 28 วัน เนื่องจากต้องเดินทางเข้าจังหวัดแพร่) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลักฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ล้าปาง – วัดพระธาตุล้าปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุ        

ช่อแฮ – น่าน – ถนนคนเดนิหรอืกาดเมอืงนา่น                                                                             (-/L/-) 
06.30 คณะพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สายการบนิไทยเวยีดเจท็ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อา้นวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศก์คอยใหค้า้แนะนา้มาตราการ
การปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากต้องใชเ้วลาในการเชค็อนิ สายการบนิจะปดิใหท้า้การ
เชค็อนิก่อนเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ110 ใช้เวลา
บินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไมร่วมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น้า้หนกักระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 
72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
    --------------------  หลังจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และทา้ธรุะสว่นตวัเรยีบร้อยแล้ว -------------------------- 

 ได้เวลาน้าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดล้าปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยประมาณ 1  ชั่ ว โ ม ง  4 0 
นาที ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย น้าท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุล้าปาง หลวง ตั้งอยู่ ในเขต
ต้าบลล้าปางหลวง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองล้าปางมาแต่โบราณ  ตามต้านานกล่าวว่ามีมา 
ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ ที่ สุ ด  แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ไ ท ย 
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุล้าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ้าปีเกิด ของ คนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างใน
ปีฉลูและเสร็จในปีฉลู  

 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑ์ท่ีรฐับาล
หรือสาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิด-19 ท่ีได้รบั
การรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
 **เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลงทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 

 



 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจ้าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการ
พระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีค้ากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อ
แฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่   

 
เดินทางเขา้สู ่จงัหวดันา่น  
นา้ทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั บา้นนา่น B&B, จงัหวดันา่น หรอืเทยีบเทา่  

ค่้า อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดนิจงัหวดันา่น 
 
 
 
 



DAY 2  วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข 3 – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อ้าเภอปัว                                                                                                                                                                                                                                                             
                 (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัด

มิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่ง
เมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 
จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์  เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะ
การจ้าลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้า

ออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้ 
 น้าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่

เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ 
องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค 
หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ 
ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้
นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะท้าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า 
ท้าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 



 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น้าท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟา้ โคง้เลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันตสิุข 

ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อเกลือ   

 
 น้าท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการท้าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์

เพื่อบริโภคและจ้าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและน้าไปจ้าหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ 
เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะน้าเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มท้าเกลือใช่ว่าจะ
กระท้ากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท้าพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางค้า กันก่อน โดยจะท้าทุกปีใน



วันแรม 8 ค่้าเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยท้ากันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา 
เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น 

 
 น้าท่านเดนิทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณท์ี่มีทัง้พืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความส้าคัญต่อระบบ

นิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งก้าเนิดของแมน่้้าหลายสาย เช่น แม่น้้าน่าน ล้าน้้าปัว ล้าน้้าว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของ
ชาวจังหวัดน่าน และยงัมีความส้าคัญทางประวตัิศาสตร ์กล่าวคือเป็นทีเ่ชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า
ของบรรพบุรษุของคนเมืองน่าน ที่นีม่ีต้นชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งเปน็ช่วงเวลาที่ดทีี่สุด  

 
 น้าท่านเดนิทางสู่ อา้เภอปวั 
ค่้า  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นา้ทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ฮกัปวั, จงัหวดันา่น หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



DAY 3 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย  - วัดนันตาราม – น้้าพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน                                                                                                                                                      
                 (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสู่ ภูลังกา อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอ้าเภอ

เชียงค้า และอ้าเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้้าเปื๋อย ป่าน้้าหยวนและป่าน้้าลาว และป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ยม เพื่อชมวิว ณ จุดชมวิว ผาช้างน้อย  ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขาและสายหมอก  

ชมความงดงาม วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ณ วัดนันตาราม เป็นวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังกตกแต่งลวดลาย 
ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เมื่อเดิน
เข้าไปจะพบกับองค์พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบ 
ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และ
พระพุทธปฏิมา ประธาน ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่าง สมส่วน
สวยงามประดิษฐานอยู่  มีเจดีย์แบบไทย ใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และ
ภาพวาดโบราณเก่ียวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  



จากนั้นน้าทุกท่านไปยัง บ่อน้้าพุร้อนแม่ขะจาน   บ่อน้้าร้อนแม่ขะจาน ตั้งอยู่ในบริเวณ บ้านโป่งป่าตอง ต้าบลแม่
เจดีย์ใหม่ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งความร้อนของน้้าพุร้อนจะอยู่ระหว่าง 50-100 องศาเซลเซียส 
โดยบ่อน้้าร้อนแแห่งนี้เกิดจากที่ราบริมแม่น้้าและบริเวณท้องน้้าของแม่น้้าลาว 

 
 จากนั้นน้าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ จงัหวดัเชยีงใหม ่
ค่้า  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิ 

นา้ทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ROMENA GRAND HOTEL, เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ 
DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของ

ฝาก –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                          (B/L/-) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น้าท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อื่นๆใน อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณทีีส่วนมกีารปดิใหบ้รกิารหรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ การบานของ
ดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้
อื่นๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล 

 



 จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความส้าคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุ
ซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปด
เหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย แวะสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปู
ชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับ
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ  

เที่ยง รับประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 
น้าทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดส้าคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระ
สิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธา
และจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ้า 

 



 จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมส้าหรับ
 นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงก้าแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงาม
 ที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณก้าแพง จะสวยงามมาก 

 
 แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี
 ประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาด
 หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ 

ได้เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
19.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ123 เวลาบินโดยประมาณ 1 

ชั่วโมง 20 นาที  
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

20.45   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
อัตราค่าบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

10 – 13 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 
15 – 18 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 
20 – 23 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,000 
24 – 27 พฤศจกิายน 2564 8,999 2,000 

30 พฤศจิกายน – 03 ธนัวาคม 64 8,999 2,000 
01 – 04 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 
04 – 07 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 
14 – 17 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 
19 – 22 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 



20 – 23 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 
25 – 28 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

**ไมม่รีาคาเดก็ สา้หรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
**หากตอ้งการทา้กรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 
ข้อส้าคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรม

นั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส้าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะคา้นงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สา้คญั หากกรณทีีจ่า้เปน็
จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท้าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด -19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น้าเที่ยวตามรายการ) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเปน็เตียงเสริม 1 

ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทา้ให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ



เหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ ทางบริษัทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน
มาก่อน เช่น กรณีที่ทา่นเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย 
ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 
- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส้าเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เช่น ท่าน

จองวันนี้ กรุณาช้าระเงินมัดจ้าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท้าการยกเลิกการจองโดย
อัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ 
ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ้ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 



- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  
หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการ
ด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
**เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 
 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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