บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึน้ เครื่องทีส่ นามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ100
BKK(สุวรรณภูม)ิ - CNX(เชียงใหม่)
06.10 – 07.30
VZ2107
CNX(เชียงใหม่) - BKK(สุวรรณภูม)ิ
21.10 – 22.30
**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋ำสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สำยกำรบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ – วัดพระธำตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น – สวนพฤกษศำสตร์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ – ปำงช้ำงแม่สำ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ดอยม่อนแจ่ม
(-/L/D)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์สำยกำรบิ นไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ

และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมำตรำกำรกำรป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทำง
*กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดิ นทำงมำยังสนำมบิน เนื่ องจำกต้องใช้เวลำในกำรเช็คอิ น สำยกำรบิ นจะปิ ดให้ทำ
กำรเช็คอิ นก่อนเวลำบินประมำณ 1 ชัวโมง*
่
06.10 ออกเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย สำยกำรบิ นไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่
VZ100 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบินระดับเทียบเท่ำและเวลำใกล้เคียงกัน
07.30 เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------- หลังจำกทุกท่ำนรับสัมภำระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว -------------------------------นาท่านเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่โดยรถตู้ VIP (พ่นฆ่ำเชื้อยำนพำหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงำน
คนขับรถก่อนกำรเดิ นทำง)
เช้า

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

นาท่านเดินทางไปยัง วัดต้นเกว๋น (วัดอิ นทรำวำส) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็ นวัดที่
มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่ สิง่ ทีส่ าคัญของวัดนี้คอื ศาลาจตุรมุขซึง่ พบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และเป็ น
ต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาที่มคี ุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็ นอาคาร
อนุ รกั ษ์ดเี ด่น เมื่อปี พ.ศ.2532 ด้วยความสวยงามแบบล้านนาดัง้ เดิม วัดแห่งนี้ถูกใช้เป็ น สถานที่ถ่ายทาละครย้อน
ยุคที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดัง้ เดิมของล้านนา เช่น ละครเรื่อง กลิน่ กาสะลอง, รอยไหม, เมื่อดอกรักบาน,
รากนครา, เพลิงพระนาง ฯลฯ

เทีย่ ง รับประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ปำงช้ ำงแม่สำ เป็ นบ้านช้างหลังใหญ่ท่ชี ้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มีค วามใกล้ชิด
ผูกพันธ์กนั ถือเป็ นปางช้างทีม่ จี านวนช้างมากทีส่ ุดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่ าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ในเขตพืน้ ทีแ่ ม่
สา อ.แม่รมิ นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงของเหล่าบรรดาศิลปิ นช้างทีไ่ ด้รบั การฝึ กฝนมาป็ น อย่างดี เช่น ช้าง
เดินพาเหรด ช้างเล่นดนตรี ฟุ ตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ และช้างแหนบไม้ และการแสดงอื่นๆ อีก
มากมาย
– กำรแสดงช้ำงวันละ 3 รอบ รอบแรก 8.00 น. รอบสอง 9.40 น. รอบสำม 13.30 น.
– บริกำรนัง่ ช้ำง เวลำ 7.00 – 14.30 น.
– หอนิ ทรรศกำรศิ ลปะปำงช้ำงแม่สำ เวลำ 8.30 – 14.30 น.

หลังจากนัน้ ออกเดินทางไปยัง สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ สวนพฤกษศาสตร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศไทย เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ รถสองแถว
ที่ตงั ้ ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ พลาดไม่ได้เลย Canopy Walks เป็ นแหล่งเรียนรู้แลแหล่งอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ มีโซน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ความสูงจากพื้นดินถึง 20 เมตร และมีความยาวกว่า 400 เมตร ซึ่งถือว่าเป็ นทางเดินลอย
ฟ้ าทีม่ ขี นาดยาวทีส่ ุดในประเทศไทย
กำรเข้ ำ ชม Canopy Walkway ไม่ เ สี ย ค่ ำ เข้ ำ เพิ่ ม แต่ ต้ อ งน ำบัต รผ่ ำ นมำให้ เ จ้ ำ หน้ ำที่ ป ระทับ ตรำที่ หน้ ำ
ทำงเข้ำ

*หมำยเหตุ* Canopy Walkway ปิ ดให้บริการในฤดูฝน และเปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้นไป แต่วนั
ไหนฝนตก ก็จะปิ ดให้บริการในวันนัน้

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางขึน้ ดอยม่อนแจ่ม ระหว่างทางแวะ ไร่สตรอเบอร์รี่ริมทำง เพื่อให้ทุกท่านได้ล้มิ
รสสตรอเบอร์รส่ี ดๆจากไร่
เย็น
เย็น

นำทุกท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ดอยม่อนแจ่ม
รับประทำนอำหำร ณ ที่พกั ดอยม่อนแจ่ม

DAY2 แม่กำปอง ถ่ำยรูป ซื้อของกิ น ชมธรรมชำติ – วัดพระธำตุดอยสุเทพ
(B/-/D)
เช้า รับประทำนอำหำร ณ ที่พกั
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ แม่กำปอง สถานทีเ่ ทีย่ วยอดฮิตของเชียงใหม่ ทีน่ ี่เป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็ก ในรูปแบบ
ท่องเที่ยงเชิงอนุรกั ษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมีอายุ
เก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ าลา
ธาร ท่ามกลางธรรมชาติทค่ี งความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวบ้านทีม่ คี วามเรียบง่าย สภาพ
อากาศ เย็นสบายตลอดทัง้ ปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทาเมีย่ ง
(ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ที่มาของชื่อ “บ้ำนแม่กำปอง” มาจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสเี หลือง-แดง ขึ้นตาม
บริเวณลาห้วย จึงเรียกว่า ดอกกาปอง รวมกับมีแม่น้าไหลผ่านหมู่บา้ น จึงรวมเรียกว่า แม่กาปอง ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อ
หมู่บา้ น
เทีย่ ง อิ สระอำหำรกลำงวัน ณ แม่กำปอง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) เป็ นวัด
ที่มคี วามสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความ
โดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไป
ภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตาม
แบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีก แห่งหนึ่งด้วย

เย็น
ค่า

รับประทำนอำหำร ณ เบญจรงค์ขน
ั โตก+ชมกำรแสดง
นำทุกท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3-4 ดำว ในตัวเมืองเชียงใหม่

DAY3 วัดอุโมงค์ – โครงกำรบ้ำนข้ำงวัด – วัดพระสิ งห์วรมหำวิ หำร – วัดเจดียห์ ลวง – ONE NIMMAN – แวะซื้อของ
ฝำก – ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
เช้า

(B/L/-)

รับประทำนอำหำรณ ที่พกั
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานทีม่ คี วามเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาก
ว่า 700 ปี ตัง้ อยู่เชิงดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เป็ นวัดทีส่ าคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง
ลักษณะการออกแบบเป็ นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ข้นึ ใน
บริเวณวัด จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ในส่วนทีเ่ หลือหลักฐานให้ชมในปั จจุบนั อยู่บริเวณเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตัว
อุโมงค์ตงั ้ อยู่บริเวณต่ อเนื่องกับเจดีย์ทางทิศเหนือ โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศตะวันออกจานวน 3 อุโมงค์ใน
ด้านหน้า ซึง่ อุโมงค์กลาง (อุโมงค์ท่ี 4) มีขนาดใหญ่ทส่ี ุด ซึง่ สามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์เท่านัน้ คือ อุโมงค์ท่ี 1, 2,
และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีกทัง้ ภาพหลักฐานจิต รกรรมฝาผนังในอุโมงค์มสี ภาพลบเลือนไปมาก

พาท่านชม โครงกำรบ้ำนข้ำงวัด เป็ นคอมมูนิต้มี อลล์สไตล์พ้นื เมือง ตัง้ อยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็ น
ผูอ้ อกแบบและเป็ นเจ้าของโครงการแห่งนี้ จากแนวความคิดทีต่ อ้ งการสร้างชุมชนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ มีปฏิสมั พันธ์ของคนใน
ชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใน
บริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน ตัง้ อยู่ล้อมรอบกัน
ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้ เดิม บ้านแต่ละหลังก็จะเปิ ดเป็ นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้าน
กาแฟ, งานไม้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the Rose บ้านและสตูดโิ อ ของหญิง
สาวทีร่ กั งานปั กผ้า, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นงั ่ อ่านหนังสือชิลๆ

เทีย่ ง รับประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร
หลังจากทานอาหารกลางวันเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหำวิ หำร เป็ นวัดสาคัญวัด
หนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิสิ์ ทธิคู์ ่เมืองเชียงใหม่และ
แผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรู้จกั กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ทใ่ี ห้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา ทุก
ปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อญ
ั เชิญพระพุทธสิหงิ ค์ขน้ึ ประดิษฐาน
บนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้าเนื่อง ในเทศกาลปี ใหม่ ตามคติลา้ นนา คน
เกิดปี มะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้ หนึ่งในชีวติ

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วัดเจดีย์หลวงวรวิ หำร หรือ วัดโชติ กำรำม เป็ นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์
ใหญ่ทส่ี ุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ทีส่ าคัญเพราะวัดนี้เป็ นวัดทีช่ าวเชียงใหม่
ศรัทธากันมากๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิลอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และ
มีความสาคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก

จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการ
รื้อฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลีย่ ม
ชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา

แวะซื้อของฝาก ร้ำนวนัสนันท์ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อวั ่ น้ าพริกหนุ่ ม
น้าพริกอ่อง แคบหมู ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทาการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์
เช็คอินสายการบิน สำยกำรบินไทยเวียดเจ็ท
21.10 ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดย สำยกำรบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ2107 ใช้
เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 10 นาที
22.30 เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันที่เดิ นทำง
รำคำผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
30 ธันวำคม – 01 มกรำคม 64
11,999
3500
31 ธันวำคม – 02 มกรำคม 64
12,999
3500
01 – 03 มกรำคม 64
11,999
3500
**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
่องบิน)**
เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง

- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสำคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
์
กกำรเดิ นทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ
7 วันก่อนกำรเดิ นทำง
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภำพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทโ่ี หลดกระเป๋ าสัมภาระหรือสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้ องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมำยเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ท าง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน่ ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริ ษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่องจากร้า นอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่พี กั บริษัท ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงั ่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ให้กบั ทำงบริษทั ฯ แล้วทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ที่มอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร **

