รหัสโปรแกรม : 22094 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย(FD) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
FD4104
BKK(สุวรรณภูมิ) – CNX(เชียงใหม่)
09.55 – 11.20
FD4117
CNX(เชียงใหม่) – BKK(สุวรรณภูมิ)
20.10 – 21.35
**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 14วัน)
**ผูเ้ ดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดป่ าดาราภิ รมย์– สวนดอกไม้ป้างฮวา –
ไร่ดอกลมหนาว – ม่อนแจ่ม
(–/L/D)
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.55 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเทีย่ วบินที่ FD4104 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
11.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าดาราภิ รมย์ เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมีความสวยงามติด
อันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิง่ ก่อสร้างล้วนมีความวิจติ ร ในสถาปั ตยกรรมแบบล้านนา วัดป่ าดาราภิร มย์ม ี
ความสาคัญเป็ นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ทีต่ งั ้ ของวัดอยู่ดา้ นหลังทีว่ ่าการอาเภอแม่รมิ และติด
กับพระตาหนักดาราภิรมย์ ด้วยทีต่ งั ้ ของวัดทีอ่ ยู่ในซอยย่อย วัดจึงไม่ค่อยเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปซั
่ กเท่าไหร่ ภายใน
วัดมีบรรยากาศร่มรืน่ เงียบสงบ

จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยัง ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ นาทุกท่านชมแลนด์มาร์คใหม่
แห่งท่อนแจ่ม สวนดอกไม้ป้างฮวา@ม่อนแจ่ม สวยครบจบทีน่ ่ีทเ่ี ดียวทัง้ สวนส้ม สวนดอกไม้ โดดเด่นด้วยสะพาน
ไม้ไผ่ทอดยาวไปถึงจุดนัง่ พักใต้ต้นเพกา นอกจากสวนส้มแล้วยังมีสวนมากาเร็ต และหอคอยไม้ไผ่ให้ได้ชมวิวกัน
แบบ 360 องศา จากนัน้ พาทุกท่านชมความงามของ ไร่ดอกลมหนาว ถ่ายรูปสุดฟิ นส์กลางทุ่งดอกไม้ “ดอกเวอร์บี
น่ า” ดอกไม้สมี ่วงสุดน่ ารัก เป็ นทุ่งดอกใม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ภายใน
ไร่นอกจากดอกเวอร์บนี ่า ยังมีดอกคอสมอสอีกด้วยมี จุดชมวิว และมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ที่พกั เมนู หมูกระทะ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ม่อนวิ วงาม/ม่อนอิ งดาวหรือเทียบเท่า

DAY 2 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – วัดพระธาตุดอยคา – CHOM CAFÉ – วันอิ นทราวาส(วัดต้นเกว๋น) –
วัดศรีสพุ รรณ – ประตูท่าแพ
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่นื ๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณี ที่สวนมีการปิ ดให้บริ การหรือเหตุสดุ วิ สยั อื่นๆ
การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีมว่ ง
ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่นื ๆทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตัง้ อยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่สี วนป่ าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็ นการ
จาลองสวนป่ าดิบชืน้ ขึน้ มาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ด่มื ด่ ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่ าทีร่ ่มรื่นจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมน้าตก เดินลัดเลาะลาธารทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

จากนัน้ นาทุกท่านออกเดินทางไปยัง วันอิ นทราวาส (วัดต้นเกว๋น) อยูใ่ น ต.หนองควาย อ.หางดง ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่ สิง่ ทีส่ าคัญของวัดนี้คอื ศาลาจตุรมุข
ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และเป็ นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มคี ุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ จน
สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็ นอาคารอนุรกั ษ์ดเี ด่น เมือ่ ปี พ.ศ.2532

นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสพุ รรณ ตัง้ อยูบ่ นถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นวัดทีม่ ปี ระวัตกิ ารก่อสร้าง
มาตัง้ แต่ครัง้ อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริยเ์ ชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิ สวดี พระ
ราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอามาตย์ช่อื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม”
ต่อมาเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสาน
เครือ่ งเงินชุมชนวัวลาย ซึง่ เป็ นชุมชนทาหัตถกรรมเครือ่ งเงินทีม่ ชี ่อื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่

นาท่านไปยัง จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็ นอีกจุดยอดนิยม
สาหรับ นักท่องเทีย่ วมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบทีบ่ นิ ผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกาแพงอิฐสีสม้ และประตูงาม
ทีม่ เี ก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นทีม่ แี สงส่องกระทบลงมาบริเวณกาแพง จะสวยงามมาก

ค่า

อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

DAY 3 วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร – วัดมหาวันวนาราม – วัดสวนดอก – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดทีป่ ระดิษฐาน พระ
สิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรูจ้ กั
กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศู นย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ทใ่ี ห้ความศรัทธาและจะ
เดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่ นเป็ นประจา ทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่
เมือง ทางราชการ จึงได้อญ
ั เชิญพระพุทธสิหงิ ค์ขน้ึ ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดมหาวันวนาราม สร้างขึน้ ในสมัยพระนางจามเทวีครองหริภุญไชย พระนางจามเทวีนนั ้ เดิม
อยูท่ อ่ี าณาจักรละโว้ เมือ่ ฤาษีวาสุเทพ สร้างหริภุญไชยขึน้ พระนางจามเทวีได้เสด็จมาปกครองเป็ น ปฐมกษัตริยแ์ ห่ง
อาณาจักรหริภุญไชย เมือ่ พระนางจามเทวีเสด็จมา หริภุญไชยนัน้ ได้พาไพร่พลทีม่ คี วามรูส้ าขาต่างๆ พร้อมพระสงฆ์
ประมาณ 500 องค์มาด้วย รวมทัง้ อัญเชิญพระพุทธรูปสาคัญอีก 2 องค์ คือ พระแก้วขาว (พระเสตัง คมณี) และพระ
ศิลาดา (พระพุทธสิกขิ) เมื่อถึงหริภุญไชย พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวัดมหาวัน เพื่อให้เป็ นที่จาพรรษาของ
พระสงฆ์และนาพระศิลามาประดิษฐานไว้ด้วย (ส่วนพระแก้วขาวนัน้ พระเจ้าเม็งรายแห่งล้านนาได้อญ
ั เชิญ ไปเป็ น
พระพุทธรูปประจาพระองค์ และประดิษฐานไว้ท่วี ดั เชียงมัน่ ใน จ.เชียงใหม่ จนถึงปั จจุบนั ) ต่อมาหริภุญไชยเกิด
สงครามกับ ขุนลัวะวิลงั ขะ พระฤาษีจงึ ใช้พระศิลาดาเป็ นต้นแบบสร้าง พระเครื่องแจกจ่ายชาวเมืองเพื่อใช้ออกศึก
พระเครื่องส่วนที่เหลือบรรจุไว้ใน เจดียท์ ว่ี ดั มหาวัน ต่อมา ในยุคหลัง เมื่อเจดียบ์ รรจุพระปรักหักพังลง ชาวบ้านจึง
พบพระเครือ่ งทีเ่ ก็บไว้ต่างนากันไปบูชาและ พบกับอิทธิปาฏิหารย์ต่างๆ พระเครือ่ งเหล่านี้คอื พระรอดมหาวัน ที่โด่ง
ดัง

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
จากนัน้ นาท่านเดินทางออกไปยัง วัดสวนดอก หรือวัดบุปผารามตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็ นพระ
อารามหลวงชัน้ ตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และปั จจุบนั ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นโบราณสถาน
สาคัญ ภายใต้การกากับดูแลของกรมศิลปากรเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว วัดสวนดอกสร้างขึน้ ในภายในเวียงสวนดอก ซึง่
เป็ นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มงั ราย พระเจ้ากือนา กษัตริยอ์ งค์ท่ี 6 แห่ง ราชวงศ์มงั ราย ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้า งเป็ น “พระอารามหลวง” เพื่อ ให้เ ป็ น ที่จ าพรรษาของ “พระมหาเถระสุ ม น” ผู้ป ระดิษ ฐาน
พระพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือ
การรือ้ ฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมา
เปลีย่ มชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4117 เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง
่ 25 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 ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

29 – 31 ธันวาคม 2564
30 ธันวาคม 64 – 01 มกราคม 65

10,999
11,999

2,500
2,500

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ 2,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้ เท่ านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่ านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่ องเที่ ยวจะต้ องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่ น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซือ้ น้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ 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 ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน 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 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนทีช่ ดั เจน เพื่อการยืนยันการจอง 24 ชัวโมง
่
เช่น ท่านจองวันนี้
กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้อง
ทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุก
พีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 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 หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่ร ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ 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

