
 

 
 

 
บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่) 07.00 – 08.10 
DD9 CNX (เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.15 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 

 
 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑ์ท่ีรฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็ 
/ PFIZER 2 เขม็ /SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่
น้อยกว่า 28วนั เน่ืองจากต้องเดินทางเข้าจงัหวดัแพร่) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ล าปาง – วดัพระธาตุล าปางหลวง – แพร่ – วดัพระธาตุ

ช่อแฮ – ถนนคนเดิน                                                                                                                   (B/L/-) 
05.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร

ต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธุระส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมน ูโจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
 ไดเ้วลาน าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ จงัหวดัล าปาง ใชเ้วลาเดนิทางจากจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยประมาณ 1  ชั ว่ โมง 
40 นาท ีระหว่างการเดนิทางให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางถึง วดัพระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขต
ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ  ตามต านานกล่าวว่ามมีา ตัง้แต่
สมยั พระนางจามเทว ีในราวพุทธศตวรรษที ่20 ตอนปลายเป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ ที่ สุด  แห่งหนึ่ งของไทย งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ ของ คนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและ
เสรจ็ในปีฉลู  



 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คู่บ้านคู่เมอืง
จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ี่เกิดปีขาล บุคคลใดทีม่าเทีย่วจงัหวดัแพร่แล้วจะต้องมานมัสการ
พระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศริมิงคลกบัตนเอง จนมคี ากล่าวว่าถ้ามาเทีย่วจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้านมสัการพระธาตุช่อแฮ
เหมอืนไม่ไดม้าจงัหวดัแพร่   

 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHRAE NAKARA HOTEL, จงัหวดัแพร่ หรือเทียบเท่า  

ค ่า อิสระอาหารค า่ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจงัหวดัแพร่ 
 
DAY 2  วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมดัใจ HOMEMADE&CAFÉ – จงัหวดัน่าน – วดัม่ิงเมือง – เสาหลกัเมือง                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 



 

 ชมความงาม วนอุทยานแพะเมืองผี จงัหวดัแพร่ เกิดจากสภาพภูมปิระเทศซึ่งเป็นดนิ และหินทรายถูกกดัเซาะ
ตามธรรมชาตเิป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมอืงผแีปลว่า เงยีบเหงา ไดม้กีารประกาศจดัตัง้เป็น
วนอุทยาน เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2524 มเีนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มคีวามสวยงามดา้น ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน 
และเสน้ทางศกึษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมอืงผ ีจดัท าเสน้ทางศกึษา ธรรมชาตไิวบ้รกิารนักเรยีน นักศกึษา และ
นักท่องเที่ยวทัว่ไป ได้เข้ามาศกึษาสภาพป่า ลกัษณะทางธรณีวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพพืน้ทีว่นอุทยานมากยิง่ขึน้   

 
เช็คอินสุดชิว บ้านมดัใจ HOMEMADE & CAFE ที่ใครมาต้องหลงรกัในบรรยากาศ กบัคาเฟ่เรือนไม้เลก็ๆ ที่โอบ
ล้อมไปด้วยธรรมชาติอันแสนร่มรื่นของพนัธุ์ไม้น้อยใหญ่ เขียวครึ้มไปทัว่บริเวณร้าน ตกแต่งสุดแสนน่ารักด้วย
เฟอรน์ิเจอรไ์มส้อ่ีอนผสมผสานกบัของประดบัสไตล์พืน้เมอืงแพร่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางเข้าสู่ จงัหวดัน่าน น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลกัเมือง

ของจงัหวดัน่าน ประวตัขิองวดัมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่
ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อที่
เรยีกเสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัย
แบบในปัจจุบนั 
จากนั ้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกนั ในลกัษณะ
การจ าลองแผนภูมจิกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค์ หันหน้า
ออกสู่ประตูทัง้ 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายาม
สังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทัง้สี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพยีงทิศเดียวเท่านัน้ ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลกัษณะยิ้มแย้ม
มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนังทีโ่ดดเด่น
เป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบนัลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรียกชาย
ผูห้ญงิชาวไทลื้อสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิสนทนากนั 



 

 
ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมบ้านน่าน / บ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง – เชียงใหม่ –  วดัพระสิงห์ – วดัศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินววัลาย                   (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 สกัการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มคีวามวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็น

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การก่อสรา้งมาจากเจดียพ์ระธาตุหริภุณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ องค์
พระธาตุ คือจะม ีการบุรอบองค์ ด้วยทองจงัโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้า
บนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ 
ของจงัหวดัน่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่าการ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบไหวน้มสัการองค์
พระธาตุแซ่แหง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชูธาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงคอ์ย่างแรงกล้า ท าใหช้วีิตอยู่ดี 
มสุีข ปราศจากโรคภยัต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิก้าวหน้า เป็นต้น 

 
 จากนัน้เดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่  
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  



 

น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระ
สงิห์ (พระพุทธสหิิงค์) พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จกักนัในชื่อ เชียงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห์ วดัพระสงิห์ยงัเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชยีงใหม่ที่ให้ความศรทัธา
และจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสร้าง
มาตัง้แต่ครัง้อดีตกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจ้าเมอืงแก้ว กษัตริย์เชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สร้างวดัชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรียกสัน้ๆ ว่า “วดัศรีสุพรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสาน
เครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึ่งเป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
ค ่า  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 
 



 

DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั - วดัเจด็ลิน – ประตูท่าแพ - แวะซื้อ
ของฝาก –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                          (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเขา้สู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชยีงใหม่ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ 
การบานของดอกไม้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)  ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง 
ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัใหช้มตลอดช่วงฤดูกาล 

 
 จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ

ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึ่ง
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดินเขา้ไปภายในวดัจะพบเจดยี์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสรา้งตามแบบศลิปะล้านนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย แวะสกัการะ อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั ผูท้ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปู
ชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนัน้มีความผูกพันกบั
ประวตัิศาสตร์เมอืงเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มบีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 
น าทุกท่านเดินทางไปยงั วดัเจด็ลิน เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ใกล้ประตูเชียงใหม่ สนันิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี 
พ.ศ. 2060  ตามประวตักิล่าวว่า กษตัรยิร์าชวงศ์มงัรายก่อนจะขึน้เสวยราชยทุ์กพระองค ์จะเสดจ็มาประกอบพธิสีรง



 
น ้าพุทธาภิเษก ณ หนองน ้าวดัเจ็ดลิน ซึ่งจะมรีางน ้า เรียกว่า “ลิน” ท าด้วยทองค า หลัง่น ้าพุทธาภิเษกจากสุวรรณ
หอยสงัข ์หล่อลงรางลนิท าดว้ยค าทัง้ 7 เพื่อสรงพระวรกาย แลว้จงึเปลีย่นเครื่องทรงกษัตรยิข์ึน้เสวยราชย ์
สถานทีส่ าคญัของวดันี้ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาชม จะเป็นสะพานไมไ้ผ่ หรอื สะพานโต่วะ ทีใ่ชข้า้มบงึบวั เป็นบวั
กระดง้ หรอื บวัวกิตอเรยีขนาดใหญ่ สองขา้งทางของสะพานไมไ้ผ่จะประดบัดว้ยร่ม และ โคมไฟแบบลา้นนา 
นักท่องเทีย่วมีม่าวดันี้มกัจะไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปบนสะพาน “สะพานโต่วะ” 

 จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมส าหรับ
 นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพริาบที่บินผ่านตวัไปมา หรือแนบพงิอิงก าแพงอิฐสสี้มและประตูสวยงาม
 ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ทีม่แีสงส่องกระทบลงมาบรเิวณก าแพง จะสวยงามมาก 

 แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ทีม่ ี
 ประวตัอินัยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรอืคนเชยีงใหม่เอง กจ็ะต้องมาจบัจ่ายหาซื้อขา้วของกนัยงักาด
 หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ ทีน่ักท่องเทีย่วมกัจะมาหาซื้อของฝากกนัเสยีส่วนใหญ่ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
18.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 05 นาท ี 
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 



 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

19.15   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดี่ยว 

13 – 16 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

14 – 17 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,500 

17 – 20 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

27 – 30 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

29 พฤศจิกายน – 02 ธนัวาคม 64 8,999 2,500 

11 – 14 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

19 – 22 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

20 – 23 ธนัวาคม 2564 8,999 2,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 
**ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บน

เครื่องบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  



 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผู้เดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เติม 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 



 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวันนี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้อง
ท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพี
เรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เต็มจ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ าให้ท่านได ้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งกต็าม 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 
และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจงัหวดั หรือการ

ยกเลิกเทีย่วบินโดยสายการบิน บริษัทจะเกบ็เป็นเครดติหรือเลื่อนการเดินทางในพเีรียดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 



 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ต้องการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


