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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3437 DMK(ดอนเมือง) – CNX (เชียงใหม่) 06.50 – 08.00 
FD3444 CNX (เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมอืง) 21.15 – 22.30 

**ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ล าปาง – วดัพระธาตุล าปางหลวง – แพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ – 
ถนนคนเดิน                                                                                                                                                        (B/L/-) 

04.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.50 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3437 ใชเ้วลา
บนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
ได้เวลาน าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จงัหวดัล าปาง ใช้เวลาเดนิทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที 
ระหว่างการเดนิทางให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางถงึ วดัพระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบล
ล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ ตามต านานกล่าวว่ามีมา ตัง้แต่สมยั 
พระนางจามเทว ีในราวพุทธศตวรรษที ่20 ตอนปลายเป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไทยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ มากมายพระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสรจ็ในปีฉลู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คู่บ้านคู่เมอืงจงัหวดั
แพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล บุคคลใดทีม่าเทีย่วจงัหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมานมสัการพระธาตุช่อแฮ
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เพื่อเป็นศิรมิงคลกบัตนเอง จนมคี ากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ได้มานมสัการพระธาตุช่อแฮเหมอืนไม่ได้มา
จงัหวดัแพร่   

 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHRAE NAKARA HOTEL, จงัหวดัแพร่ หรือเทียบเท่า  
อิสระอาหารค า่ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจงัหวดัน่าน 
 

DAY 2  วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมดัใจ HOMEMADE&CAFÉ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วดักลางน ้า – วดัศรีโคมค า                                                                                                                                                
(B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 ชมความงาม วนอุทยานแพะเมืองผี จงัหวดัแพร่ เกิดจากสภาพภูมปิระเทศซึ่งเป็นดิน และหนิทรายถูกกดัเซาะตาม

ธรรมชาตเิป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมอืงผแีปลว่า เงยีบเหงา ไดม้กีารประกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยาน 
เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2524 มเีนื้อที ่167 ไร่ เป็นสถานทีม่คีวามสวยงามดา้น ธรณีวทิยา หน้าผา เสาดนิ และเสน้ทางศกึษา
ธรรมชาตวินอุทยานแพะเมอืงผ ีจดัท าเสน้ทางศกึษา ธรรมชาตไิวบ้รกิารนกัเรยีน นกัศกึษา และนกัท่องเทีย่วทัว่ไป ไดเ้ขา้
มาศึกษาสภาพป่า ลกัษณะทางธรณีวทิยา เพื่อเป็นการส่งเสรมิ ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัสภาพพื้นที่วน
อุทยานมากยิง่ขึน้   

 
เชค็อนิสุดชวิ บ้านมดัใจ HOMEMADE & CAFE ทีใ่ครมาต้องหลงรกัในบรรยากาศ กบัคาเฟ่เรอืนไมเ้ลก็ๆ ทีโ่อบลอ้มไป
ด้วยธรรมชาตอินัแสนร่มรื่นของพนัธุ์ไม้น้อยใหญ่ เขยีวครึ้มไปทัว่บรเิวณร้าน ตกแต่งสุดแสนน่ารกัด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สี
อ่อนผสมผสานกบัของประดบัสไตลพ์ืน้เมอืงแพร่ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
เดนิทางสู่ จงัหวดัพะเยา ชมความงดงาม กวา๊นพะเยา อยู่ในอ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นทะเลสาบน ้าจดืใหญ่
เป็นอนัดบั 1 ในภาคเหนือ และอนัดบั 4 ในประเทศไทย  ค าว่า “กว๊าน” ภาษาพืน้เมอืงหมายถงึ “บงึ” กว๊านพะเยา จงึเป็น
บงึน ้าอนักวา้งใหญ่สุดสายตา วดัติโลกอาราม (วดักลางน ้ากวา๊นพะเยา)  

 จากนัน้น าท่านชม วดัศรีโคมค า หรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่า วดัทุ่งเอี้ยง หรอื วดัพระเจา้ตนหลวง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงพะเยา 
เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวจงัหวดัพะเยา 

 
เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHAYAO GATEWAY HOTEL, พะเยา หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3 อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง – เชียงใหม่ – วดัอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวดั – วดัศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินววัลาย                                                                                      
                                                                                                                                                                (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านสกัการะ อนุสาวรียพ์่อขนุง าเมือง จงัหวดัพะเยาได้รบัการยกฐานะใหเ้ป็นจงัหวดัที่ ๗๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ชาว

พะเยาจงึร่วมใจกนัสรา้งอนุสาวรยีพ์อ่ขุนง าเมอืงขึน้ บรเิวณสวนสาธารณะรมิกว๊านพะเยา เป็นรปูปั้นส ารดิความสูงเท่าครึง่
ขององคจ์รงิในท่าประทบัยนื 

 จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัเชียงใหม่  
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอุโมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่มากว่า 700 
ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงคเ์ป็นวดัที่ส าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่มรื่นและมขีนาดกว้างขวาง ลกัษณะการ
ออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวดั 
จติรกรรมฝาผนังวดัอุโมงค์ในส่วนที่เหลอืหลกัฐานให้ชมในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตวัอุโมงค์ตัง้อยู่
บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์างทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออกจ านวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง 
(อุโมงค์ที่ 4) มขีนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเหน็ได้ เพยีง 3 อุโมงค์เท่านัน้ คอื อุโมงค์ที่ 1 , 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่
สามารถเหน็ได ้อกีทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  
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 พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมนูิตีม้อลลส์ไตลพ์ืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค ์โดยมคีุณบิก๊ เป็นผูอ้อกแบบ
และเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธ์ของคนในชุมชนคลา้ยกบั
การอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มกีารพึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดแูลซึง่กนัและกนั ภายในบรเิวณ “บา้นขา้งวดั” จะ
มบีา้นกึ่งไมก้ึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สรา้งใหเ้หมอืนบา้นในสมยัก่อน ตัง้อยู่ลอ้มรอบกนั ตกแต่งดว้ยของเก่าดัง้เดมิ  บา้น
แต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน , ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, งานไม้, Bookoo studio 
Showroom งานคราฟท์และงานเซรามิก, Orn the Rose บ้านและสตูดิโอ ของหญิงสาวที่รกังานปักผ้า , ห้องสมุดเก๋ๆ 
เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัที่มปีระวตักิารก่อสร้างมา
ตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดา
มหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วัดศรสีุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า 
“วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึ่งเป็น
ชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม ่หรือเทียบเท่า 
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DAY 4 วดัพระธาตุดอยค า – พระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั – วดัพระสิงห์ – VERSAILLES DE FLORE  - 
ตลาดวโรรส – ONE NIMMAN –  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)          (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วดัพระธาตุอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี ตัง้อยู่
บรเิวณดอยค า ด้านหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สร้างในสมยัพระนางจามเทวี
กษตัรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัทีม่ ี ความส าคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจ้ากอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็น
บนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิด
ดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกี
แห่งหนึ่งด้วย แวะสกัการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาว
เชยีงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถงึปัจจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรวีชิยันัน้มคีวามผูกพนักบัประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม่
เป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถานต่างๆ  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระสงิห์ 
(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กักนัในชื่อ 
เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห์ วดัพระสงิห์ยงัเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรทัธาและจะเดินทาง มา
เคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล ์นีโอ เรเนสซองค ์แห่งเดยีวในเชยีงใหม่ 
ทีม่กีลิน่อายของความ Vintage ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรทีซ่่อนอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ พรอ้มดื่มด ่า
กบับรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพนัธุ์ ได้ฟีลนัง่จิบชา ชิมเค้ก รมิสระน ้า และเดินเล่นแบบเจ้าหญิง
ท่ามกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

 
แวะซือ้ของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ทีม่ปีระวตัอินั
ยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรอืคนเชยีงใหม่เอง กจ็ะต้องมาจบัจ่ายหาซื้อขา้วของกนัยงักาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่ง
นี้ยงัมสีนิคา้ต่างๆ ทีน่กัท่องเทีย่วมกัจะมาหาซือ้ของฝากกนัเสยีสว่นใหญ่ 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรื้อฟ้ืน
และต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมาเปลีย่มชวีติชวีาและ
กลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
อิสระอาหารเยน็ ONE NIMMAN ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

21.12  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3444 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 
1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

22.30   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 13 เมษายน 2564 11,999 2,000 
13 – 16 เมษายน 2564 11,999 2,000 

**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 
**ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
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ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
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เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

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

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้ นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


