รหัสโปรแกรม : 22090 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
FD4100
BKK (สุวรรณภูมิ) – CNX (เชียงใหม่)
06.05 – 07.20
CNX (เชียงใหม่) – BKK (สุวรรณภูมิ)
20.10 – 21.35
FD4117
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

เนื่ องด้วยสถานการณ์ โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่ านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผูท้ ี่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม
/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม
(ไม่น้อยกว่า 28วัน เนื่ องจากต้ องเดิ นทางเข้าจังหวัดแพร่)
**ผูเ้ ดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ – ลาปาง – วัดพระธาตุลาปางหลวง – แพร่ – วัดพระ
ธาตุช่อแฮ – น่ าน – ถนนคนเดิ นหรือกาดเมืองน่ าน
(-/L/-)
03.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.05 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานเชี ย งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ย วบินที่
FD4100 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
07.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------ได้เ 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

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิ ์เก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุ ประจาปี เ กิดของผู้ท่เี กิดปี ขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้ว จะต้อ งมา
นมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการ
พระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

ค่า

เดินทางเข้าสู่ จังหวัดน่ าน
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั บ้านน่ าน B&B, จังหวัดน่ าน หรือเทียบเท่ า
อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ นจังหวัดน่ าน

DAY 2 วัดมิ่ งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้ าเลข 3 – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อาเภอปัว
(B/L/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนสุรยิ พงศ์ เป็ นทีป่ ระดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัตขิ อง
วัดมิง่ เมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองทีเ่ ป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ ากวิหาร ในราวปี 2400
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อทีเ่ รียกเสาหลักเมืองว่า เสา
มิง่ เมือง ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เ ป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั
จากนัน้ เดิน ทางไป วัด ภูมินทร์ เดิม มีช่ ือ ว่ า “วัด พรหมมิน ทร์” จุด เด่ น ของวัด นี้ ค ือ "พระอุโบสถจตุรมุข ”
สถาปั ต ยกรรมอันโดดเด่นด้ว ยเอกลัก ษณ์เ ฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ใ นอาคารเดียวกัน ใน
ลักษณะการจาลองแผนภูมจิ กั รวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค์
หันหน้าออกสู่ประตูทงั ้ 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยูภ่ ายใน มีเรือ่ งเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้

นาท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็ นศิลปะการก่อสร้าง ทีม่ คี วามวิจติ รงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ
ทีเ่ ป็ นศิลปะ การก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกั ษณะโดยรอบๆ
ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึน้ สู่องค์พระธาตุนัน้ จะเป็ นตัว
พญานาค หน้ าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั ้ น จะเป็ นลายนาคเกี้ยวที่เป็ น เอกลักษณ์เฉพาะของ
ช่างฝี มอื และของ ศิล ปะ ของจังหวัดน่ านโดยแท้จริง ชาวเมือ งล้านนามีค วามเชื่อ กัน ว่าการ ได้เ ดินทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุ แช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทาได้รบั
อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชวี ติ อยูด่ ี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้ า โค้งเลข 3 จ.น่ าน อยูเ่ ส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.
สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางทีจ่ ะไปบ่อเกลือ

นาท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลื อสิ นเธาว์ มีช่อื เสียงในด้านการทาเกลือบนภูเ ขาที่ไม่มที ่ใี ดเหมือ น เกลือ
สินเธาว์เพื่อบริโภคและจาหน่ายเป็ นรายได้อกี ทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มมี าแต่โบราณและนาไปจาหน่ ายยังกรุงสุโขทัย
เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปั นนาจีนตอนใต้ ปั จจุบนั การจะนาเกลือจากบ่อ ขึน้ มาต้มทา
เกลือใช่ว่าจะกระทากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทาพิธเี ลีย้ งผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคา กันก่อน

โดยจะทาทุกปี ในวันแรม 8 ค่าเดือน 5 หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทากันถึง 7 วัน แต่
ปั จจุบนั ลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านัน้

นาท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็ นป่ าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ท่มี ที งั ้ พืชพรรณและสัตว์ป่าที่มคี วามสาคัญต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง้ เป็ นแหล่งกาเนิดของแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้าน่ าน ลาน้าปั ว ลาน้าว้า ทีค่ อยหล่อเลีย้ งชีวติ ของ
ชาวจังหวัดน่ าน และยังมีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือเป็ นทีเ่ ชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็ นเมืองเก่า
ของบรรพบุรุษ ของคนเมือ งน่ าน ที่น่ีมตี ้นชมพูภูค าจะออกดอกสีชมพูเ ป็ นช่อ สวย สดใสเฉพาะในช่ว งเดือ น
กุมภาพันธ์เท่านัน้ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ุด

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ อาเภอปัว
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ฮักปัว, จังหวัดน่ าน หรือเทียบเท่า

DAY 3 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิ ว ผาช้างน้ อย - วัดนันตาราม – น้าพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชี ยงใหม่ - ถนนคน
เดิ น
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสู่ ภูลงั กา อีกหนึ่งแหล่งท่องเทีย่ ว ทีม่ ชี ่อื เสียงของอาเภอ
เชียงคา และอาเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าน้ าเปื๋ อย ป่ าน้ าหยวนและป่ าน้ าลาว และป่ า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ยม เพื่อชมวิว ณ จุดชมวิว ผาช้ างน้ อย ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขาและสาย
หมอก

ชมความงดงาม วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ณ วัดนันตาราม เป็ นวิหารทีส่ ร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลังกตกแต่งลวดลาย
ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เมือ่ เดิน
เข้าไปจะพบกับองค์พ ระประธานที่เ ป็ น พระพุ ทธรูป ปางมารวิช ัย แกะสลักจากไม้ส ักทองลงรัก ปิ ดทองทรง
เครือ่ งแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ทฉ่ี ลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูป
หินขาว และพระพุทธปฏิมา ประธาน ไม้สกั ทองทีต่ ่างเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทรงเครือ่ งแบบไทยใหญ่อย่าง
สมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มีเจดียแ์ บบไทย ใหญ่ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ
และภาพวาดโบราณเกีย่ วกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนัน้ นาทุกท่านไปยัง บ่อน้าพุร้อนแม่ขะจาน บ่อน้ าร้อนแม่ขะจาน ซึง่ ความร้อนของน้ าพุรอ้ นจะอยู่ระหว่าง
50-100 องศาเซลเซียส โดยบ่อน้าร้อนแแห่งนี้เกิดจากทีร่ าบริมแม่น้ าและบริเวณท้องน้ าของแม่น้าลาว

จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่
ค่า
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิ น
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ า
DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั - วัดพระสิ งห์ – ประตูท่าแพ - แวะ
ซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
นาท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่นื ๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ ท่องเที่ยว ในกรณี ที่สวนมีการปิ ดให้ บริ การหรือเหตุสุดวิ สยั
อื่นๆ การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง
ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่นื ๆทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มคี วามสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้
พระธาตุซง่ึ เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุม

ระฆังทรงแปดเหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึง่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชม
วิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย แวะสักการะ อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั ผูท้ ไ่ี 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
แสนรูจ้ กั กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชีย งใหม่ทใ่ี ห้ความ
ศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่ นเป็ นประจา

จุดเช็ค อินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือ นมาไม่ถึงเชีย งใหม่ เป็ นอีกจุดยอดนิ ยมส าหรับ
นักท่องเทีย่ วมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบทีบ่ นิ ผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกาแพงอิฐสีสม้ และประตูสวยงาม
ทีม่ เี ก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นทีม่ แี สงส่องกระทบลงมาบริเวณกาแพง จะสวยงามมาก

แวะซือ้ ของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาดเก่าแก่ท่มี ี
ประวัตอิ นั ยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาด
หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยงั มีสนิ ค้าต่างๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วมักจะมาหาซือ้ ของฝากกันเสียส่วนใหญ่
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
20.10 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD4117 เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

29 ธันวาคม – 01 มกราคม 65
01 – 04 มกราคม 2565

11,999
11,999

2,000
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ 2,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านั น้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของ
โรงแรมนัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่ านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่ อ นไขและข้ อ จากัด ในการเดิ นทาง อาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงได้ โ ดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่ จะทาตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโค
วิ ด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษีน้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลด
เพิม่ เติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1
ท่าน) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่
รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนทีช่ ดั เจน เพื่อการยืนยันการจอง 24 ชัวโมง
่
เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดย
อัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็ น ต้ อ งท าจองเข้า มาใหม่ นั น่ หมายถึง ว่ า กรณี ท่ีม ีค ิว รอ ( WAITING LIST) ก็ จ ะให้ ส ิท ธิไ์ ปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิก ก่ อ นการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ าทัว ร์โดยหักค่ าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นจริง *ในกรณีท่วี นั เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
- 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 ยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า กรณีท่โี ปรแกรมมีก ารบินภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออกบัต รโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

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

