
 

THD04 ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ งามปะล้้าปะเหลือ 

 
บินด้วยสายการบิน นกแอร์ NOKAIR (DD) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

DD8300 DMK(กรุงเทพ) - CNX(เชียงใหม่) 06.05 – 07.15 
DD8319 CNX(เชียงใหม่)- DMK(กรุงเทพ) 18.20 – 19.20 



 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจํารถ ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

DAY1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยค้า – วัดต้นเกว๋น – สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ – ปางช้างแม่สา – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – ดอยม่อนแจ่ม            (B/L/D) 
04.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินนก

แอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับ

หน้ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 

ก่อนออกเดินทาง  

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้า

การเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

06.05   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8300 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที  

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07.15   เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับอาหาร BOX SET จากเจ้าหน้าท่ี ท่ีคอยให้ 

การต้อนรับ (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง) 

--------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------- 

เช้า นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุอยค้า เป็นวัดท่ีมีความสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 

ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยคํา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัย



 

พระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสท้ัง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย เจดีย์

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น 

  
นําท่านเดินทางไปยัง วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็น

วัดท่ีมีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่  ส่ิงท่ีสําคัญของวัดนี้คือ ศาลาจตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวใน

ภาคเหนือ และเป็นต้นแบบ ทางศิลปกรรมล้านนาท่ีมีคุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยาม

ประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เมื่อปี พ.ศ.2532 ด้วยความสวยงามแบบล้านนาด้ังเดิม วัดแห่งนี้ถูกใช้เป็น 

สถานท่ีถ่ายทําละครย้อนยุคท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันด้ังเดิมของล้านนา เช่น ละครเรื่อง กล่ินกาสะลอง

, รอยไหม, เมื่อดอกรักบาน, รากนครา, เพลิงพระนาง ฯลฯ 

   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็นบ้านช้างหลังใหญ่ท่ีช้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มีความใกล้ชิด

ผูกพันธ์กัน ถือเป็นปางช้างท่ีมีจํานวนช้างมากท่ีสุดในภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ ในเขตพื้นท่ี
แม่สา อ.แม่ริม นักท่องเท่ียวสามารถชมการแสดงของเหล่าบรรดาศิลปินช้างท่ีได้รับการฝึกฝนมาป็นอย่างดี 
เช่น ช้างเดินพาเหรด ช้างเล่นดนตรี ฟุตบอลช้าง ช้างวาดรูป ช้างนวดควาญ และช้างแหนบไม้ และการแสดง
อื่นๆ อีกมากมาย  

– การแสดงช้างวันละ 3 รอบ รอบแรก 8.00 น. รอบสอง 9.40 น. รอบสาม 13.30 น. 

– บริการนั่งช้าง เวลา 7.00 – 14.30 น. 

– หอนิทรรศการศิลปะปางช้างแม่สา เวลา 8.30 – 14.30 น. 

 
หลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สวนพฤกษศาสตร์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ 

รถสองแถว ท่ีต้ังของสวนพฤกษศาสตร์ฯ พลาดไม่ได้เลย Canopy Walks เป็นแหล่งเรียนรู้แลแหล่งอนุรักษ์



 

ธรรมชาติ มีโซนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ความสูงจากพื้นดินถึง 20 เมตร และมีความยาวกว่า 400 เมตร ซึ่ง

ถือว่าเป็นทางเดินลอยฟ้าท่ีมีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย 

การเข้าชม Canopy Walkway ไม่เสียค่าเข้าเพิ่ม แต่ต้องน้าบัตรผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ประทับตราที่หน้า

ทางเข้า 

 

*หมายเหตุ* Canopy Walkway ปิดให้บริการในฤดูฝน และเปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม เป็นต้นไป 

แต่วันไหนฝนตก ก็จะปิดให้บริการในวันนั้น 

   
   จากนั้นพาทุกท่านเดินทางขึ้นดอยม่อนแจ่ม ระหว่างทางแวะ ไร่สตรอเบอร์ร่ีริมทาง เพื่อให้ทุกท่านได้ล้ิม 

 รสสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่  

เย็น น้าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก ดอยม่อนแจ่ม  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ท่ีพัก ดอยม่อนแจ่ม 

 

DAY2  แม่ก้าปอง ถ่ายรูป ซ้ือของกิน ชมธรรมชาติ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ   (B/-/D) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพัก 

หลังจากนั้น นําท่านเดินทางสู่ แม่ก้าปอง สถานท่ีเท่ียวยอดฮิตของเชียงใหม่ ท่ีนี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ใน

รูปแบบท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร 

หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่

บริเวณริมแม่น้ําลําธาร ท่ามกลางธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่ีมี



 

ความเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดท้ังปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว  อาชีพหลัก

ของชาวบ้านคือ การทําเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ ท่ีมาของช่ือ “บ้านแม่ก้าปอง” มาจากดอกไม้

ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง-แดง ขึ้นตามบริเวณลําห้วย จึงเรียกว่า ดอกกําปอง รวมกับมีแม่น้ําไหลผ่านหมู่บ้าน จึง

รวมเรียกว่า แม่กําปอง ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน 

เท่ียง    อิสระอาหารกลางวัน ณ แม่ก้าปอง 

 จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) เป็นวัด 

ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช

ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มต้ังแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อ

เดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหล่ียม ปิดด้วยทองจังโก 2 ช้ัน ซึ่ง

ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกท้ังในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่ง

ด้วย 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ เบญจรงค์ขันโตก+ชมการแสดง 



 

คํ่า น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในตัวเมืองเชียวใหม่ (ย่านนิมมาน)  
  

DAY3  วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – แวะซ้ือของฝาก – ท่า

อากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพ(ดอนเมือง)                                                                       (B/L/-) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพัก 

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานท่ีมีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่

มากว่า 700 ปี ต้ังอยู่เชิงดอยสุเทพ วัดอุโมงค์เป็นวัดท่ีสําคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดท่ีร่มรื่นและมีขนาด

กว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้

สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ในส่วนท่ีเหลือหลักฐานให้ชมในปัจจุบันอยู่บริเวณ

เพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตัวอุโมงค์ต้ังอยู่บริเวณต่อเนื่องกับเจดีย์ทางทิศเหนือ โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศ

ตะวันออกจํานวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซึ่งอุโมงค์กลาง (อุโมงค์ท่ี 4) มีขนาดใหญ่ท่ีสุด ซึ่งสามารถเห็นได้ เพียง 

3 อุโมงค์เท่านั้น คือ อุโมงค์ท่ี 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีกท้ังภาพหลักฐานจิตรกรรมฝา

ผนังในอุโมงค์มีสภาพลบเลือนไปมาก  

  
พาท่านชม โครงการบ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิต้ีมอลล์สไตล์พื้นเมือง ต้ังอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก 

เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดท่ีต้องการสร้างชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์

ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกัน

และกัน ภายในบริเวณ “บ้านข้างวัด” จะมีบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือย แบบ 2 ช้ัน สร้างให้เหมือนบ้านในสมัยก่อน 

ต้ังอยู่ล้อมรอบกัน ตกแต่งด้วยของเก่าด้ังเดิม บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่ง



 

บ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้, Bookoo studio Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the 

Rose บ้านและสตูดิโอ ของหญิงสาวที่รักงานปักผ้า, ห้องสมุดเก๋ๆ เอาไว้นั่งอ่านหนังสือชิลๆ 

 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

หลังจากทานอาหารกลางวันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัด

สําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดท่ีประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์คู่เมือง
เชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในช่ือ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ 
วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ีให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่าง
เนื่องแน่นเป็นประจํา ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้
อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้ํา
เนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 



 

  

จากนั้น พาท่านชมความสวยงามของ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานท่ีประดิษฐาน

เจดีย์ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ท่ีสําคัญเพราะวัดนี้เป็นวัดท่ี

ชาวเชียงใหม่ศรัทธากันมากๆ และเป็นท่ีต้ังศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิลอยู่ใจกลาง

เมืองเชียงใหม่ และมีความสําคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก 



 

  
 แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อั่ว น้ําพริก

 หนุ่ม น้ําพริกอ่อง แคบหมู ฯลฯ 

 ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทําการเช็คอิน ณ 

 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินสายการบินนกแอร์ 

18.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพ) โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8319 ใช้เวลา 

 เดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที 

19.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ  
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาพัก 2-3 คน พักเด่ียว 

29 - 31 ธันวาคม 63     15,999        15,999       3500 
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 

01 – 03 มกราคม 64     16,999  16,999 3500 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน)** 
 



 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ     
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 
 

ข้อส้าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 
ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) ** 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณี

เสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 



 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัด
จําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจอง
เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ี

บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจํา
ให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 



 

* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง

บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 

(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติ ดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายใน ท่ีสามารถเล่ือนวันและ

เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิง

สําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน

อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่

นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ี

ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้องส่ง

มายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะ

มีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปล่ียนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับ

ใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี 

ขึ้นอยู่กับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 



 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ

บินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

 

 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


