
 
บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ110 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX(เชียงใหม่) 08.35 – 09.45 

VZ121 CNX(เชียงใหม่) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.20 – 21.40  
**ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ

สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

ผูท่ี้เดินทาง 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 (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 

**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง – สวนผลิต

เมลด็พนัธุไ์ม้สนสองใบ – วดับา้นเด่น – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL   (–/L/D)  

06.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์

คอยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํ

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ110 ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

นําท่านออกเดนิทางสู่ JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง คาเฟ่เปิดใหม่รมิน้ําแม่แตง เป็นร้านสาขาสองจากร้านแรกที่

ตัง้อยู่ตรงก่อนทางขึน้ดอยม่อนแจ่ม เป็นคาเฟ่กลางป่า ทีย่งัคงเอกลกัษณ์ไวอ้ย่างครบถว้น ไม่ว่าจะเป็นสะพานเชอืก

ชมววิมุมสงู ทีน่อนตาขา่ยใหเ้อนกายนอนบนเบาะหลากส ีและจุดทีต่่างจากสาขาแรกกค็อื “ทีน่ัง่รงันก” และ “ผนงัตา

ข่าย” สําหรบัถ่ายภาพ ที่น่ีอกแบบเป็นสไตล์หลากสแีคนดี้โทน แต่เน้นความกลมกลนืเขา้กบัธรรมชาต ิตวัร้านมี

หลายชัน้ลดหลัน่ตามพืน้ที ่และอยูต่ดิกบัแก่งกึด๊สามารถเดนิลงไปเล่นน้ําคลายรอ้นได ้

 



นําท่านออกเดนิทางไปยงั สวนผลิตเมลด็พนัธุไ์ม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) เป็นสวนสนธรรมชาตทิีป่ลูกไมส้น

คารเิบยีเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ เป็นงานวจิยัการพฒันาและฟ้ืนฟูแปลงทดลองปลูกไมส้นคารเิบยี จากนัน้ยงัผลติ

เมลด็พนัธุข์องไมส้นคารเิบยีอกีดว้ย ทีน่ี่เริม่ตน้เมื่อปี 2520 เน้ือที ่27 ไร่ เป็นผลงานของสาํนกัวจิยัและพฒันาการป่า

ไม้ กรมป่าไม้ การวิจยันัน้ก็มีผลดีขึ้นเรื่อยๆในทุกปี ทําให้สามารถดูแลรกัษาฟ้ืนฟูไม้สนคาริเบีย เป็นอย่างที่

ตัง้เป้าหมายไว ้ภายในจะมบีรรยากาศร่มรื่น มตีน้สนปลูกเรีย่งกนัอย่างสวยงามเป็นสถานทีน่ัง่ปิกนิกพกัผ่อนหย่อน

ใจสดูอากาศบรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งเตม็ปอด และยงัเป็นสถานทีถ่่ายรปูทีไ่มค่วรพลาดอกีทหีน่ึง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดับา้นเด่น เป็นวดัทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถํ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบา้นพากนันบั

ถอื จงึเรยีกวดัน้ีกนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืง 

เก่าโบราณทีเ่รยีกวา่ เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชือ่วดัน้ีเตม็ๆ วา่ "วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นตน้มา ต่อมาในปี 

พ.ศ.2437 ครบูาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้าํการบรูณะวดัขึน้มาใหม ่ใหม้คีวาม วจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ 

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเดน่ของวดัน้ีอยูท่ีส่ ิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามสวยงาม วจิติรตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม 

ตัง้ใจ วา่จะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วดัเพือ่การขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็น

สถานทีพ่กัผอ่นทางจติใจมากกวา่ การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

 
นําท่านเชค็อนิที ่AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ แลนดม์ารก์แห่ง

ใหมใ่นอาํเภอแมแ่ตง รา้นกาแฟสดุเก๋บนเครือ่งบนิทีนํ่าเครือ่งบนิ AIRBUS A330-300 ลาํใหญ่ ของการบนิไทยทีป่ลด



ระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จาํลองบรรยากาศบนเครื่องมาใหเ้ราไดน้ัง่จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ ใหห้ายคดิถงึ

การนัง่เครือ่ง 

 
คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2 สวนดอกไม้แม่ริม – แม่กาํปอง – น้ําพรุ้อนสนักาํแพง –  ศนูยอ์ตุสาหกรรมร่มบอ่สร้าง    (B/–/D) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 นําทา่นเขา้สู ่สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเมร่มิ จ.เชยีงใหม ่(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ 

การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัดอกมารก์าเรต็สมีว่ง 

ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัใหช้มตลอดชว่งฤดกูาล 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ แม่กาํปอง สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติของเชยีงใหม่ ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ ในรูปแบบท่องเทีย่งเชงิ

อนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บา้นมอีายุเก่าแก่กวา่ 100 

ปี ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเกด็ ลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืน อยู่บรเิวณรมิแม่น้ําลําธาร ท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีค่งความอุดมสมบรูณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นทีม่คีวามเรยีบงา่ย สภาพอากาศ เยน็สบาย

ตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว  อาชพีหลกัของชาวบา้นคอื การทําเมีย่ง (ชา) อาชพีรอง



คอื การปลกูกาแฟ ทีม่าของชือ่ “บา้นแม่กาํปอง” มาจากดอกไมช้นิดหน่ึง มสีเีหลอืง-แดง ขึน้ตามบรเิวณลาํหว้ย จงึ

เรยีกวา่ ดอกกาํปอง รวมกบัมแีมน้ํ่าไหลผา่นหมูบ่า้น จงึรวมเรยีกวา่ แมก่าํปอง ซึง่เป็นทีม่าของชือ่หมูบ่า้น 

 
เทีย่ง    อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางไปยงั น้ําพรุ้อนสนักาํแพง ตัง้อยูใ่น อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 

34 กโิลเมตรนบั เป็นแหล่งน้ําพรุอ้นทีม่ ีชื่อเสยีงมาเน่ินนานควบคูก่บัการทอ่งเทีย่วของเมอืงเชยีงใหม ่บรรยากาศรม่

รื่น สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาธรรมชาต ิไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาตทิี ่

มาจากความเปลีย่นแปลงจากใตพ้ืน้โลกก่อกาํเนิดน้ํารอ้นทีม่ ีอุณหภมูถิงึ 100 องศาเซลเซยีส น้ํารอ้นอนัเดอืด พล่าน

พุง่ขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสูท่อ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิีน่่าทึง่อยา่งมาก  

 
 

 

 



 

จากนัน้ นําท่านแวะชมสนิคา้รม่บ่อสรา้ง จาก ศนูยอ์ตุสาหกรรมทาํร่มบ่อสร้าง ภายในมกีารสาธติทาํร่มตัง้แต่การ

ทํากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถงึวาดภาพ ตกแต่งลวดลาย และมรี่ม ของทีร่ะลกึขาย มทีวัรม์าลงค่อนขา้งเยอะ 

จากประวตักิารทําร่มที่ตดิไว้ทําให้ทราบว่าการทําร่มในหมู่บ้านบ่อสร้างมาจากพระอนิถา ได้นําวชิาการทําร่มมา

ใหก้บัชาวบา้น และสบืทอดกนัมานบัรอ้ยปี  

คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 พระธาตดุอยคาํ – VERSAILLES DE FLORE – วดัพระสิงห ์– วดัเจดียห์ลวง – ท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                         (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยคาํ แต่เดมิชือ่ วดัสวุรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชีือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน 

และเป็นวดัทีส่าํคญัของจงัหวดัเชยีงใหม ่อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี สรา้งในรชัสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์หง่หรภุิญ

ชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ 

ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ และยงัเป็นสญัลกัษณ์อกีแหง่หน่ึงของการบนิไทยทีใ่ชก้าํหนดพืน้ที่

ทางสายตา ก่อนทีจ่ะนําเครือ่งบนิลงจอดทีส่นามบนิเชยีงใหม ่ดว้ยเหตุผลประการน้ีการบนิไทยกไ็ดเ้ป็นสว่นหน่ึงใน

การชว่ยบรูณะวดั 

 
นําท่านออกเดนิทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค ์แห่งเดยีวใน

เชยีงใหม่ ที่มกีลิน่อายของความ VINTAGE ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมอืง

เชยีงใหม่ พรอ้มดื่มดํ่ากบับรรยากาศทีล่้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพนัธุ์ ได้ฟีลนัง่จบิชา ชมิเคก้ รมิสระน้ํา 

และเดนิเล่นแบบเจา้หญงิทา่มกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัรม่รืน่ 



 

นําทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัสําคญัวดัหน่ึงของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ

สงิห ์(พระพทุธสหิงิค)์ พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา พระพทุธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั

กนัในชือ่ เชยีงแสนสงิหห์น่ึง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ

เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเน่ืองแน่นเป็นประจํา ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีปีใหม่

เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ใหศ้รทัธา ประชาชน

ไดพ้ากนัมาสรงน้ําเน่ือง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หน่ึงใน

ชวีติ 

 
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานที่ประดษิฐานเจดยี์

ใหญ่ทีส่ดุในจงัหวดัเชยีงใหม ่และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม ่ทีส่าํคญัเพราะวดัน้ีเป็นวดัทีช่าวเชยีงใหม่

ศรทัธากนัมากๆ และเป็นทีต่ ัง้ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม่ หรอืเรยีกกนัว่า หออนิทขลิอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ และ

มคีวามสาํคญัต่อชาวเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมาก 



 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

20.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เท่ียวบินท่ี  VZ121  ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

***************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

08 – 10 มกราคม 2565 8,999 2,000 

12 – 14 มกราคม 2565 7,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2565 8,999 2,000 

18 – 20 มกราคม 2565 7,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2565 8,999 2,000 

24 – 26 มกราคม 2565 7,999 2,000 

27 – 29 มกราคม 2565 7,999 2,000 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 2,000 



05 – 07 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 2,000 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2565 7,999 2,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 2,000 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์2565 7,999 2,000 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2565 7,999 2,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 2,000 

01 – 03 มีนาคม 2565 7,999 2,000 

04 – 06 มีนาคม 2565 8,999 2,000 

08 – 10 มีนาคม 2565 7,999 2,000 

12 – 14 มีนาคม 2565 8,999 2,000 

15 – 17 มีนาคม 2565 7,999 2,000 

18 – 20 มีนาคม 2565 8,999 2,000 

22 – 24 มีนาคม 2565 7,999 2,000 

** ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อสาํคญั  

- ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสาํหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากตอ้งการซือ้น้ําหนกักระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 

ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

 



เงื่อนไขการจอง 

- มดัจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสําเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี 

กรุณาชําระเงนิมดัจําในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ําการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ

หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้ง

ทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุก

พเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จาํนวน เทา่นัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านได ้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  

หมายเหต ุ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน

วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง

ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้



เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่

โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน

เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่น

ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

  



 

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


