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เทีย่วบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL510 ดอนเมือง - เชียงใหม่ 10.35 - 11.50 

ขากลบั SL7561 น่าน - ดอนเมือง 09.10 - 10.25 
 

วนัเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 (1)           (- / L / -) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่  -  หมู่บ้านแม่กําปอง - พระธาตุดอยคํา - อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์ท่ี 11 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

10.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL510  (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 1 ชม.) 

11.50 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (แบบขันโตก) 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง  เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1,300 เมตร  และยงัมีล าธารไหลผา่นกลางหมู่บา้นโดยล าธารแห่งน้ีมาจากน ้ าตกแม่ก าปองนัน่เอง อิสระให้
ท่านไดด่ื้มด ่าสัมผสัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน ท่ีแสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 
 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคํา (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัสาํคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วดั
พระธาตุดอยคาํมีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึงมีอายุ
เก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ท่ีประชาชนใหค้วามเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็น
จาํนวนมาก  
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** วธีิขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ **  
จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคํา เชียงใหม่ ไดแ้นะนาํไว้
ดงัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระท่ีบา้น -ถา้สาํเร็จตอ้งถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึน
ไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” 
อยา่งไรกดี็ การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย ํ้าว่า ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของ
ตนเองใหช้ดัเจน และ ขอพรอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการใหท่้านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือสาํเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และ
อยา่ลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยคาํ!!    
 

 
 
จากนั้น อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน ถนนคนเดินวัวลาย  เปิดบริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. เป็นถนนคน

เดินท่ีตั้งอยูใ่กลป้ระตูเมืองเชียงใหม่ ร้านคา้และสินคา้ท่ีขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก
ต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้งทาง  

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชร เชียงใหม่ หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัอาทติย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 (2)          (B / L / -) 
 เชียงใหม่ - บ้านไม้หอมฮิโนกิแลนด์  - เชียงราย - วดัพระธาตุดอยตุง – อสิระช้อปป้ิงไนท์บาร์ซ่าเชียงราย  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงั ฮิโนกิแลนด์ อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย บนพื้นท่ี 83 ไร่ 
ตั้งอยูใ่นอาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีโดยรอบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา และพื้นท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น 
จุดเด่นสําคญัๆของฮิโนกิแลนด์ ดา้นหน้าเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุท่ีจาํลองมาจากเสาโทริอิกลางนํ้ าประตูใหญ่แห่ง
ศาลเจา้อิทสึคุชิมะ เม่ือเขา้มาถึงดา้นหน้าก็จะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ท่ีจาํลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมง
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หรือฟุไรจิน-มงจากวดัอาซากุสะ ซ่ึงใตโ้คมแดงนั้นมีประติมากรรมมงักรแกะสลกั ซ่ึงซุ้มประตูแห่งน้ีเป็นซุ้มประตู
มงคล เม่ือเดินผา่นใตโ้คมแดงไปแลว้สร้างความเป็นสิริมงคล 

 
 

เทีย่ง        บริการอาหารกลางวนั 
นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะเป็นเจดียสี์
ทองอร่าม 2 องค์คู่กนัในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐานส่ีเหล่ียม กรุกระเบ้ืองดินเผา 
และถือเป็นพระธาตุประจําปีกุน ซ่ึงปีกุนในคติลา้นนานั้น สัญลกัษณ์คือชา้ง (กุญชร) ไม่ใช่หมูดงัท่ีเราเขา้ใจกนั ในฤดู
หนาวบรรยากาศรอบองคพ์ระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทัว่บริเวณ ตาํนานแห่งพระธาตุ 
ตาํนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า น่ีคือเจดียแ์ห่งแรกในอาณาจกัรลา้นนาอนัเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน
พระรากขวญัเบ้ืองซา้ย (กระดูกไหปลาร้า) ท่ีพระเจา้อชุตราชทรงอญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาครูบาศรีวิชยัได้
ทาํการบูรณะ และไดมี้การสร้างพระธาตุองคปั์จจุบนัครอบพระธาตุองคเ์ก่าไว ้นอกจากน้ียงัมีเร่ืองเล่ากนัวา่ในอดีตได้
มีการปักธงตะขาบ (ตุง) ท่ีมีความยาวถึงพนัวาไวบ้นยอดดอย ถา้หากปลายธงไปตกท่ีไหน ก็จะยึดเอาเป็นท่ีตั้งพระ
สถูป เหตุน้ีเองจึงน่าจะเป็นท่ีมาของช่ือพระธาตุดอยตุง 
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จากนั้น นาํท่านสู่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย แหล่งชอ้ปป้ิงกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเชียงรายสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายส่วนมากเป็นงานฝีมือ
ชาวเขาและคนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์พื้นเมือง หรือของใชท่ี้ตกแต่งบา้นท่ีทาํมาจากไม ้
เป็นตน้  

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมบลูลากูน เชียงราย หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัจันทร์ ที ่27 ธันวาคม 2564 (3)          (B / L / D) 
 เช็คอนิรูปป้ันสิงห์ทอง @สิงค์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) - วดัร่องขุ่น - พะเยา - น่าน  - วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง - ปัว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงั  สิงห์ปาร์ค หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 
8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ท่ีข้ึนเต็มเนินเขา เช็คอินรูปป้ันสิงห์ทอง สิงห์ยกัษ์สีทองขนาดใหญ่ สะทอ้น
แสงแดดเป็นสีทองอร่าม สัญลกัษณ์ของสิงห์ปาร์ค ท่ีรอตอ้นรับอยูด่า้นหนา้ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก (ราคาทัวร์
ไม่รวมค่ารถรถราง ค่ากจิกรรมต่าง ๆ ทีสิ่งห์ปาร์ค) 

 
 

จากนั้น นาํท่านสู่ วดัร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นท่ีเดิมของ
วดั 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงามมาก จากวดัเล็กๆ ซ่ึงอยูใ่น
สภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ยลวดลาย
อ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธ์ิ
สะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจาํของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่องขุ่นวา่วดัขาว  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัพะเยา (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
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เทีย่ง        บริการอาหารกลางวนั 
  หลงับริการอาหารเท่ียง นาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัน่าน (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

นาํท่านกราบสักการะพระบรมธาตุแช่แห่ง ณ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปู
ชนียสถานท่ีสาํคญัของเมืองน่าน มีอายกุวา่ 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 
เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และพระธาตุประจําปีเกิด
ของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือว่า หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อําเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใชร้ะยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
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เยน็  บริการอาหารเยน็  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมชมพู ภูคา หรือ โรงแรม ฮักปัว โฮเทล หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัองัคาร ที ่28 ธันวาคม 2564 (4)          (B / L / D) 
 วดัภูเกต็ - จุดชมววิภูคา 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งเลข 3 - วดัมิ่งเมือง - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้น

ลลีาวดี - วดัพระธาตุช้างคํา้วรวหิาร – วดัภูมินทร์ – ร้านของฝาก (หากมีเวลา) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ

เรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมววิดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง พร้อม
ดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

  
 

 นาํท่านชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลทข์องจุดชมวิว 
1715 คือววิท่ีสามารถมองเห็นแม่นํ้าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลถึง 1715 เมตร  จึง
เป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 
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 นาํท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนาํนํ้าท่ีตกัข้ึนมา
จากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ชเ้วลาตม้ประมาณ 6 ชัว่โมง สามารถทาํเกลือไดต้ลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วง
เขา้พรรษาท่ีงดทาํตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองตามอธัยาศยั  
 

จากนั้น ผา่นเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
ท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ขา้งทางปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ทาํให้มองเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่น
ข้ึนมาสวยงาม  

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 
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จากนั้น นาํท่านสักการะเสาหลกัเมือง ประจาํจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ
วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   

 

 
จากนั้น นาํท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ดา้นนอก) เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอคาํ” 

ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขา
เผา่ต่าง ๆ นาํท่านถ่าย ภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี บริเวณหนา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็น
แถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงค์ตน้ไม ้ดูสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 
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จากนั้น ชม  วดัพระธาตุช้างคํา้วรวหิาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวยีง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
1949 พระวหิารหลวงวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร เป็นวหิารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมลา้นนาไทย 
ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งคํ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์มีรูปป้ันชา้งปูน
ป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 

 

 
จากนั้น ชม วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็นวดัท่ีสร้าง

ทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิงท่ี
นบัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 
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ถ้าหากมีเวลา นาํท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอ
พื้นเมือง ผา้ทอมือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 
 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั   โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 

วนัพุธ ที ่29 ธันวาคม 2564 (5)          (B / - / -) 
 สนามบินน่านนคร - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL7561 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 
 
 
 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาลาํ ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงสลบัโปรแกรมเดินทาง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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มาตรการการเดนิทางเข้าจังหวดัเชียงใหม่ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชําระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

25-29 ธันวาคม 2564 12,500 7,500 + 4,000 
 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ชําระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันตํ่า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน 
2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. นาํบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้าํระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
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เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ชําระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิการจองรายการนําเที่ยว ต้องทาํการยกเลกิ

ก่อนชําระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณเีหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ัง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททวัร์จะต้องคืนเงินให้กบันักท่องเทีย่วทีจ่่าย 60% มาแล้วกบับริษัททวัร์ โดยตามหลกัการ 

“ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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 หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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