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CHIANG MAI 
เท่ียว...เชยีงใหม่ 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม !! คาราเบล 

โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  
 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน  

ราคาเริม่ต้น 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ม.ค.- เม.ย. 66 13,999.- 2,000.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 300 บาท/ท่าน/ทริป 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (FD3437 06.40-07.55)  
สนามบินเชียงใหม-่ ไชยปราการ-ฮิโนกิแลนด์ – แม่แตง 
วัดบ้านเด่น –เมอืงเชียงใหม่-ถนนคนเดิน 

   M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

2 ดอยสุเทพ-ดอยค า-วัดพระสิงห์-วัดศรีสุพรรณ 
Night Safari 

   M HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

3 ดอยอินทนนท์-ม่อนกุเวร-มอ่นพญานาคราช 
ร้านขายของฝากวนัสนันท์-สนามบินเชียงใหม่ (FD3440 
19.20-20.30)- กทมฯ (สนามบินดอนเมือง) 
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD3437 06.40-07.55)  

สนามบินเชยีงใหม่-ไชยปราการ-ฮิโนกิแลนด์–แม่แตง-วัดบ้านเด่น 

เมืองเชยีงใหม่-ถนนคนเดิน 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน   

06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเที่ยวบิน FD3437  

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน* 

*ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเคร่ือง * 

07.55 น. เดินทางถงึ สนามบินเชียงใหม่  มัคคุเทศก์รอรับคณะที่สนามบินเชียงใหม่ 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  ฮิโนกิแลนด ์(Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดยีวใน

ประเทศไทย ทีเ่ช็กอินสุดชิค จ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่นมาไว้ที่นี่ ต้ังอยู่ที่ อ.ไชยปราการ จ.

เชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเปน็เมืองจ าลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นดว้ยการประดับตกแต่ง

อย่างโคมแดงขนาดยักษแ์บบวัดอาซากุสะที่โตเกยีว เสาแดงโทริอิเหมือนทีว่ัดฟูชิมิอินาริที่เกยีวโต 

ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไฮไลต์ส าคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทัง้หลัง ขนาดสูงกว่า 4 ช้ัน 

เรียกได้ว่าอลังการแบบสุด ๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวย ๆ ของภูเขาและธรรมชาติ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อ 1) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน  อ.แม่แตง เชียงใหม่  วัดบ้านเด่น เดิมช่ือวัด 

“หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 เปน็วัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยกุต์ “วัดบ้านเด่น” เป็น

วัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดทีว่่าให้เป็น

สถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศสโลบาย ในการ

สร้างวัดให้งดงาม เพื่อดงึดดูผู้คนให้เข้าวัด ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักน า

ชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซมึซับในค าสอนขององค์พุทธศาสดา 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า  ณ รา้นอาหาร (มื้อ 2) 

อิสระชอปปิ้ งตามอัธยาศัย  (ถ้าเดินทางมาตรงกับวันธรรมดา..น าทุกท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN) 

- ถนนคนเดินวัวลาย พ่อค้าแม่ค้า เป็นคนพื้นเมืองที่อยู่ในบริเวณถนนวัวลายส่วนใหญ่ ท าให้มี

ขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ต้ังของหมู่บ้านท าเคร่ืองเงินทั้งผลิตและจ าหน่ายสินค้า

จ าพวกเคร่ืองเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกกันอยู่ที่ ถนนวัวลาย ใกล้กับ

ประตูเมืองเชียงใหม่ (เปิดวันเสาร์ 17.00น.-22.00) 

- ถนนคนเดินท่าแพ เป็นถนนคนเดินที่ดังและใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มี

สินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท เช่น เคร่ืองประดับ เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า 

ผ้าพันคอ โคมไฟ รวมทั้งของกิน เป็นต้น ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างประเทศอยู่ (เปิดวันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-22.00น.) 

 

 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ที่พัก M HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
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วันที่สอง ดอยสุเทพ – ดอยคํา – วัดพระสิงห์ – วัดศรสีุพรรณ- NIGHT SAFARI 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุคู่เมืองล้านนา ตามประวัติแห่ง

ดอยสุเทพนั้นเช่ือกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับค าว่าสุเทพอันเป็น

ที่มาของช่ือดอยสูงแห่งนี้ ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระ

เจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่  6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย..และยังเป็นพระธาตุประจ าปี

เกิด นักษัตริย์ปีมะแม ได้มากราบเป็นสิริมงคลในชีวิตยิ่งนัก (ขึ้น- ลงลิฟท์) 

 

 น าคณะเดินทางสู่ วัดดอยคํา ต้ังอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยค า สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 

200 เมตร ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ส าคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 

1300 ต้ังแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยค า ที่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง

ที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย เป็นที่ประดิษฐานของ 

หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี อยู่คู่กับคนเชียงใหม่มาช้านาน ..ขอโชค..ขอพร..สมหวังนักแล.. 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่

ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา 

พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในช่ือ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์  มีสถาปัตยกรรมล้านนา

อันงดงามเป็นที่รู้จักและคุ้นช่ือกันอย่างดี  ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ ใหม่

เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้

ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่  และยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด นักษัตร ปี

มะโรง ต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักคร้ังหนึ่งในชีวิต 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วัดศรสีุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาต้ังแต่คร้ังอดีตกว่า 500 ปี ใน

รัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวี

เจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตย์ช่ือเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สร้างวัดช่ือว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมา

เรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบ

สานเคร่ืองเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนท าหัตถกรรมเคร่ืองเงินที่มีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี(Chiang Mai Night Safari) เป็นสวนสัตวเ์ปิดที่ต้ังอยู่

ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ และสวน

สัตว์เปิดขนาดใหญ่ แลนด์มาร์คที่มีช่ือเสยีงอีกแห่งของเชียงใหม่ เพราะเปน็สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรก
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ของประเทศไทย โดยมไีฮไลท์คือการนั่งรถรางชมสัตว์อย่างใกล้ชิด สวนสัตวเ์ปดิต้ังแต่ 11:00-22:00 น. 

โดยมีการแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงกลางวัน กับช่วงกลางคืน ซึ่งทั้งต่างก็มีข้อดขี้อเสียแตกต่างกันไป 

ช่วงกลางวันบัตรราคาจะถูกกว่า และเห็นสัตว์ได้ชัดเจน แต่จะไมม่ีการแสดงอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โชว์เสือโคร่ง 

โชว์นักล่าแห่งรัตติกาล และโชว์ร าไทย ซึ่งแสดงเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น ดังนัน้ แนะน าให้มาช่วง

กลางคืนจะดีที่สดุ 

 

ที่พัก M HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

  

วันที่สาม ดอยอินทนนท์-ม่อนกุเวร-ม่อนพญานาคราช-รา้นขายของฝากวนัสนันท์ 

สนามบินเชยีงใหม่ (FD3440 19.20-20.30)- กทมฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ดอยอินทนนท์ ยอดดอยสูงสุดแดนสยาม สถานทีท่ี่เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่

สวยงาม และที่ส าคัญสามารถเที่ยวได้ทุกช่วงฤดูกาล ยอดดอยอินทนน์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดใน

ประเทศไทย ความสูงอยู่ที่ 2,565 เมตร จากระดับน้าทะเล  

 น าท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนดีล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ต้ังอยู่บนยอดเขาในเขต

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน

วโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 มีลักษณะเป็นสถูปเจดยี์ทรงระฆงั

คว่า 8 เหลี่ยม เหนือช้ันระฆังคว่าขึ้นไปจะมีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวหงาย และมียอดปลแีหลมสีทอง 

พร้อมทั้งฉัตร 9 ช้ันสีเงินอยูด่้านบนสุด ด้านในประดษิฐานพระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลกัจาก

หินแกรนิตสีเขียวอมเทา จากประเทศอินโดนีเซยี 

 ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างเพื่อน้อมเกล้านอ้มกระหม่อมถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 

รอบ ในปี พ.ศ 2535 มีลักษณะเป็นรูปทรง 12 เหลี่ยม ตัวสถูปมีลักษณะคล้ายระฆังคว่า มีขอบระเบียง
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รูปซุ้มกลีบบัวแบ่งเป็นระดับทั้งหมด 6 ระดับ โดยตัวสถูปนั้นตกแต่งด้วยโมเสกแก้วสมี่วงอมชมพู สว่น

ของยอดปลีนั้นล้อมด้วยกลีบบัวตูม แล้วมฉีัตร 9 ช้ันอยู่ด้านบนสุด ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปาง

ร าพึง แกะสลักด้วยหินหยกขาว จากประเทศจีน 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน เปน็ที่

ประดิษฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณ ทุกท่านสามารถมาสักการะขอพร ขอความส าเร็จ รวย ๆ เฮง ๆ ปัง ๆ 

กันไปเลย ด้านหน้าประตูทางเข้า เราจะเจอกับบ่อน้าล้างมือล้างหน้า ให้อารมณ์คล้ายๆ กับศาลเจ้าของ

ญี่ปุ่น ส่วนบริเวณด้านในก็กว้างขวาง สวยงาม ร่มร่ืน เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม 

 

 

 จากนั้นน าคณะไปเสริมชะตาเสริมความปังกันต่อที่ “ธรรมสถานม่อนพญานาคราช” หรือ “ม่อน

พญานาคราช” ที่ม่อนพญานาคราชแห่งนี่ทั้งสงบร่มร่ืนเหมาะแก่การมาท าบุญ ภายในม่อนพญานาค

ราชมีแลนด์มาร์คมากมายให้สายมูได้เสริมความปังกันมากมายหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเจดีย์ภูมิ

รัตตนาคราชที่ภายในมีองค์พญานาค 9 เศียร มีความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 59 เมตร เรียกว่า

เป็นไฮไลท์ความศักดิ์สิทธ์ิของที่นี่ ใครมาขอพรเร่ืองอะไรก็สมหวังกันทุกเร่ืองกลับไปแน่นอน หรือใคร

อยากเสริมดวงให้ปังจะไปไหว้หลวงพ่อหนุนดวง พระแกะสลักจากไม้ขนุนมีอายุกว่าหลาย 

ร้อยปีก็ได้ รับรองกลับไปชีวิตปังแบบสุดๆ   
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 จากนั้นน าทุกท่านแวะซื้อของฝากที่ รา้นวนัสนันท์  มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึก 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 

19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชียเที่ยวบิน FD3440  

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 

*ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเคร่ือง * 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QQCNX-FD002 – เที่ยว..เชียงใหม ่..จัดเต็ม !! คาราเบล 3 วนั 2 คนื (FD) 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เท่ียว..เชยีงใหม่.. 3 วัน 2 คนื  

จัดเต็ม !! คาราเบล 

โดยสายการบิน AIR ASIA  (FD) 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

21-23 ม.ค. 66 14,900.- 2,000.- 

28-30 ม.ค. 66 14,900.- 2,000.- 

18-20 ก.พ. 66 13,999.- 2,000.- 

24-26 ก.พ. 66 13,999.- 2,000.- 

17-19 ม.ีค. 66 14,900.- 2,000.- 

25-27 ม.ีค. 66 14,900.- 2,000.- 

22-24 เม.ย. 66 14,900.- 2,000.- 

28-30 เม.ย. 66 14,900.- 2,000.- 

 
**หมายเหตุ: รายการท่องเที่ยว รา้นอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยทางบรษัิทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ** 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม  

300 บาท/ท่าน/ทรปิ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ที่นั่งแบบช้ันทัศนาจร ไป-กลับ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่

ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับ

ที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)  

2. น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กก. / เที่ยว 

3. รถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับที่ช านาญทาง 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

5. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

6. พาหนะท้องถ่ิน (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม์ 

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

8. มัคคุเทศผู้ช านาญการ 1 ท่าน 

9. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ท่านสั่งเพิม่ต่างหาก, ค่า 

โทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่าของท าบุญ, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจ าตัว 

2. ค่าภาษีน้ามัน กรณีที่มีการเรียกเก็บจากทางสายการบิน หลังจากที่ได้ท าการออกต๋ัวไปแล้ว 

3. ไม่รวมน้าหนักกระเป๋านอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 

4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผู้เดนิทางเอง 

5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก 

6. ค่าห้องพักเดี่ยว ตามอัตราที่ก าหนดในรายการ 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับ  300 บาท / ท่าน  
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8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

1. ส าเนาบัตรประชาชน 

2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน COVID -19  หมอพร้อม 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระค่าทัวร์ทั้งหมด (ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง) พร้อมส่ง  

   ส าเนาประประชาชน และส าเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  

2.เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ     

   ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวนตามที่บริษัทก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อการันตีที่นั่ง 

กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ตามที่บริษัทก าหนดแจ้ง

เท่านั้น 

4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. การยกเลิกการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

5.1  แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

5.2  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

5.3  แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมด 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
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เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถ

ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

5.4  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในประเทศ และหรือต่างประเทศทา่นไม่ 

สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณทีี่ท่านปฏเิสธ หรือ สละสิทธ์ิในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน การประทว้งจลาจล ภยัธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู

หาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการ ที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

6. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทีท่่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ    

วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง จอง

รถ และโรงแรมที่พักในประเทศ และหรือต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม 

8. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา

ต๋ัว  เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

9. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมกีารยกเลกิ ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

ทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี      

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

11. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่

อ่ืนๆมาให้ โดย ขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

12. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพื่อความปลอดภยั)  

13. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระค่ามัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วขา้งต้น 

 


