รหัสโปรแกรม : 21998 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
DD1
DMK (ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่)
07.00 – 08.10
CNX (เชียงใหม่) – DMK (ดอนเมือง)
18.10 – 19.15
DD9
**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

เนื่ องด้วยสถานการณ์ โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาล
หรือสาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ด-19 ที่ได้รบั
การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลงทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**

ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 เข็ม /
PFIZER 2 เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC + ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม
(ไม่น้อยกว่า 28วัน เนื่องจากต้องเดินทางเข้าจังหวัดแพร่)
**ผูเ้ ดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษทั พร้อมหลักฐานการจอง**
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ล้าปาง – วัดพระธาตุล้าปางหลวง – แพร่ –
วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน
(B/L/-)
05.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิด
ให้ท้าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**
**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้
ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
ได้เวลานาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดล้าปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยประมาณ 1
ชั่วโมง 40 นาที ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุ
ล้าปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตาบลลาปางหลวง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เป็นวั ดคู่บ้านคู่เมืองลาปางมา
แต่โบราณตามตานานกล่าวว่ามีมา ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็น

วัดไม้ที่สมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุลาปางหลวง เป็นพระ
ธาตุประจาปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด แพร่ แวะสั ก การะ วั ด พระธาตุ ช่ อ แฮ เป็ น วั ด ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ เก่ าแก่
คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจาปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่
แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่
แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

ค่า

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก PHRAE NAKARA HOTEL, จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า
อิสระอาหารค่้า ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจังหวัดแพร่

DAY 2 วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – จังหวัดน่าน – วัดมิ่งเมือง – เสาหลัก
เมือง
(B/L/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ
ชมความงาม วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัด
เซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มีการ
ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 มีเนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน
ธรณีวิ ทยา หน้ าผา เสาดิ น และเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ว นอุ ทยานแพะเมื อ งผี จั ด ทาเส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติไ ว้บริการนัก เรียน นักศึ กษา และนั กท่องเที่ย วทั่วไป ได้ เข้ามาศึกษาสภาพป่า ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่วนอุทยานมากยิ่งขึ้น

เช็คอินสุดชิว บ้านมัดใจ HOMEMADE & CAFE ที่ใครมาต้องหลงรักในบรรยากาศ กับคาเฟ่เรือนไม้
เล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันแสนร่มรื่นของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เขียวครึ้มไปทั่วบริเวณร้าน ตกแต่งสุด
แสนน่ารักด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนผสมผสานกับของประดับสไตล์พื้นเมืองแพร่
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
เดินทางเข้าสู่ จังหวัดน่าน นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลัก
เมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่ งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่
สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อ
ว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโ บสถ
หลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน
จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข”
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ใน
ลักษณะการจาลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย
4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพร
พระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทั้งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระ
ประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง 3 ทิศที่เหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วจะได้สมปรารถนา

ตามที่ตั้งใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก”
หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคาเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบ้านน่าน / บ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า

DAY 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง – เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ
สักการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่
เป็ นศิ ล ปะ การก่ อสร้าง ที่ ไ ด้รับ อิทธิพ ล การก่ อสร้า งมาจากเจดี ย์พ ระธาตุ หริ ภุ ณไชย โดยมี ลั กษณะ
โดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุ
นั้น จะเป็น ตัว พญานาค หน้ าบั นเหนื อประตูทางเข้า ลั ก ษณะของการปั้ น จะเป็น ลายนาคเกี้ ยวที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน
ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การ
ชูธาตุ แล้วนั้นจะทาได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การ
งานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น

จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด พระสิ ง ห์ ว รมหาวิ ห าร เป็ น วั ด ส าคั ญ วั ด หนึ่ ง ของเมื อ งเชี ย งใหม่ เป็ น วั ด ที่
ประดิ ษ ฐาน พระสิ ง ห์ (พระพุ ท ธสิ หิ ง ค์ ) พระพุ ทธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ แ ละแผ่ น ดิ น ล้ า นนา
พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจา

นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติ
การก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และ
พระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัด
ชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของ
โลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทาหัตถกรรมเครื่องเงิ นที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

ค่า

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดเจ็ดลิน – ประตูท่าแพ แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ
นาท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อื่นๆใน อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ (ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณีที่สวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุ
สุดวิสัยอื่นๆ การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กา
เร็ตสีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อื่นๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้น เมื่อ
ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่
ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน
ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งใน
บริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย แวะสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรี
วิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุ ญแห่งล้านนาไทย และปู ชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึ ง
ปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย
นาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดเจ็ดลิน เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ประตูเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ก่อนปี พ.ศ. 2060 ตามประวัติกล่าวว่า กษัตริย์ราชวงศ์มังรายก่อนจะขึ้นเสวยราชย์ทุกพระองค์ จะเสด็จ
มาประกอบพิธีสรงน้าพุทธาภิเษก ณ หนองน้าวัดเจ็ดลิน ซึ่งจะมีรางน้า เรียกว่า “ลิน” ทาด้วยทองคา หลั่ง
น้าพุทธาภิเษกจากสุวรรณหอยสังข์ หล่อลงรางลินทาด้วยคาทั้ง 7 เพื่อสรงพระวรกาย แล้วจึงเปลี่ยนเครื่อง
ทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชย์
สถานที่สาคัญของวัดนี้ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชม จะเป็นสะพานไม้ไผ่ หรือ สะพานโต่วะ ที่ใช้ข้ามบึงบัว
เป็นบัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรียขนาดใหญ่ สองข้างทางของสะพานไม้ไผ่จะประดับด้วยร่ม และ โคมไฟ
แบบล้านนา นักท่องเที่ยวมี่มาวัดนี้มักจะไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปบนสะพาน “สะพานโต่วะ”

จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมสาหรับ
นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกาแพงอิฐสีส้มและประตู
สวยงามที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกาแพง จะ
สวยงามมาก

แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาด
เก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยัง
กาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
18.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9ใช้เวลาบินโดยประมาณ
1 ชั่วโมง 05 นาที
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**
**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้
ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม**
19.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

13 – 16 พฤศจิกายน 2564
14 – 17 พฤศจิกายน 2564
17 – 20 พฤศจิกายน 2564
20 – 23 พฤศจิกายน 2564
27 – 30 พฤศจิกายน 2564
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 64
11 – 14 ธันวาคม 2564

9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
8,999
9,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

13 – 16 ธันวาคม 2564
8,999
2,500
18 – 21 ธันวาคม 2564
9,999
2,500
19 – 20 ธันวาคม 2564
8,999
2,500
20 – 23 ธันวาคม 2564
8,999
2,500
25 – 28 ธันวาคม 2564
9,999
2,500
**ไม่มีราคาเด็ก ส้าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **
(ไม่มที ี่นั่งบนเครื่องบิน)**
**หากต้องการท้ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้**
ข้อส้าคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส้าหรับคนไทยเท่ านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อ
ท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท้าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจ
โควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่า
ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR)
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋าโหลด
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

รถตู้ปรับอากาศ VIP (นาเที่ยวตามรายการ)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียง
เสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่ า ประกั น คุ้ ม ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ า รั ก ษาพยาบาลวงเงิ น สู ง สุ ด ท่ า นละ 30,000 บาท
คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไข
ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
-

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กาหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทาการ
ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่ มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ที่
บริษัทกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัด
จาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด
หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไป
ให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
หมายเหตุ
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัท
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียด
วันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่าน

จาเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็ บค่าใช้ จ่ายตามจริง กรณีท่านลื มสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็น ต้องส่ งมายั ง
จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรีย บร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

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

