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บิ นด้วยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (VZ) : ขึนเครืองทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ110
VZ123

BKK (สุวรรณภูมิ) – CNX (เชียงใหม่)
CNX (เชียงใหม่) – BKK (สุวรรณภูมิ)

08.35 – 09.45
19.25 – 20.45

**ไม่รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง แต่ถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น D ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิ น**
เนื องด้วยสถานการณ์ โควิ ด-HI ทางบริ ษท
ั ฯขออนุญาตรับลูกค้าทีได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ทีรัฐบาลหรือ
สาธารณสุขกําหนด/รับรอง พร้อมทังแสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-HI
ทีได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่ านัน
**เงือนไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลียนแปลง
ทางบริ ษท
ั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครังเมื
$ อมีประกาศการเปลียนแปลง**
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ผูท
้ ีเดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม
/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม
(ไม่น้อยกว่า deวัน เนื องจากต้ องเดิ นทางเข้าจังหวัดแพร่)
**ผูเ้ ดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษท
ั พร้อมหลักฐานการจอง**
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ – ลําปาง – วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง – แพร่ – วัดพระ
ธาตุช่อแฮ – น่ าน – ถนนคนเดิ นหรือกาดเมืองน่ าน
(-/L/-)
06.30 คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน j สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
คําแนะนํามาตราการการป้ องกัน COVID-HI ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทําการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
08.35 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เทียวบินที VZ110
ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง -. นาที
**ขอสงวนสิ ทธิk ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง Dd ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น D กิ โลกรัม**
09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------ได้ เ วลานํ า ทุ ก ท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ จัง หวัด ลํา ปาง ใช้ เ วลาเดิน ทางจากจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยประมาณ ชัวโมง 6. นาที ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย นํ าท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุลาํ ปาง
หลวง ตัง: อยู่ในเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองลําปางมาแต่โบราณ
ตามตํานานกล่าวว่ามีมา ตัง: แต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที ?. ตอนปลายเป็ นวัดไม้ทสมบู
ี รณ์
ั
ทีสุด แห่งหนึงของไทย งดงามด้วยสถาปตยกรรมเก่
าแก่ มากมายพระธาตุลาํ ปางหลวง เป็ นพระธาตุประจําปี เกิด
ของ คนปีฉลู ด้วยเริมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู
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เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน: พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ Bสิทธิ Bเก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัด พระธาตุ ป ระจํา ปี เ กิด ของผู้ท ีเกิด ปี ข าล บุคคลใดทีมาเทียวจัง หวัดแพร่แล้ว จะต้อ งมา
นมัสการพระธาตุช่อแฮเพือเป็ นศิรมิ งคลกับตนเอง จนมีคํากล่าวว่าถ้ามาเทียวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการ
พระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

คํา

เดินทางเข้าสู่ จังหวัดน่ าน
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก บ้านน่ าน B&B, จังหวัดน่ าน หรือเทียบเท่ า
อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ นจังหวัดน่ าน

DAY 2 วัดมิ งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข m – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อําเภอปัว
(B/L/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
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นําท่านเดินทางสู่ วัดมิ งเมือง ตัง: อยูท
่ ถนนสุ
ี
รยิ พงศ์ เป็ นทีประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัตขิ อง
วัดมิงเมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองทีเป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซากวิหาร ในราวปี ?6..
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง: ชือว่า วัดมิงเมือง ตามชือทีเรียกเสาหลักเมืองว่า เสา
ั บนั
มิงเมือง ต่อมาปี ?H?Iได้มกี ารรือ: ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปจจุ
จากนั น: เดิน ทางไป วัด ภูมิ น ทร์ เดิม มีช ือว่ า “วัด พรหมมิน ทร์” จุ ด เด่ น ของวัด นี: ค ือ "พระอุโ บสถจตุร มุข ”
สถาป ตั ยกรรมอัน โดดเด่ น ด้ว ยเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะ ทีรวมเอาโบสถ์ วิห าร และเจดีย์ ไว้ใ นอาคารเดีย วกัน ใน
ลักษณะการจําลองแผนภูมจิ กั รวาลตามความเชือแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 6 องค์
หันหน้าออกสู่ประตูทงั : 6 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยูภ
่ ายใน มีเรืองเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้

นําท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็ นศิลปะการก่อสร้าง ทีมีความวิจติ รงดงาม อีกแห่งหนึง ของภาคเหนือ
ทีเป็ นศิลปะ การก่อสร้าง ทีได้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ
์ ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกั ษณะโดยรอบๆ
ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึน: สู่องค์พระธาตุ นัน: จะเป็ นตัว
พญานาค หน้ าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปนั : จะเป็ นลายนาคเกี:ยวทีเป็ น เอกลักษณ์ เฉพาะของ
ช่ า งฝี ม อื และของ ศิล ปะ ของจัง หวัด น่ า นโดยแท้จริง ชาวเมือ งล้า นนามีค วามเชือกัน ว่ า การ ได้เ ดิน ทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน: จะทําได้รบั
อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําให้ชวี ติ อยูด่ ี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าทีการงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

MUSH210251

นําท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข m จ.น่ าน อยูเ่ ส้นทางถนนหมายเลข -.N- เดินทางมาจาก อ.
สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางทีจะไปบ่อเกลือ

นํ าท่านเดินทางต่ อไปยัง บ่อเกลื อสิ นเธาว์ มีชอเสี
ื ยงในด้านการทําเกลือบนภูเ ขาทีไม่มที ีใดเหมือ น เกลือ
สินเธาว์เพือบริโภคและจําหน่ ายเป็ นรายได้อกี ทางหนึง บ่อเกลือนี:มมี าแต่โบราณและนํ าไปจําหน่ ายยังกรุงสุโขทัย
เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปนั นาจีนตอนใต้ ปจั จุบนั การจะนํ าเกลือจากบ่อ ขึน: มาต้มทํา
เกลือใช่ว่าจะกระทํากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธเี ลีย: งผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคํา กันก่อน
โดยจะทําทุกปี ในวันแรม N คําเดือน H หรือทีชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทํากันถึง I วัน แต่
ั บนั ลดลงมา เหลือเพียง P วัน เท่านัน:
ปจจุ
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นําท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็ นปา่ ทีมีความอุดมสมบูรณ์ทมีี ทงั : พืชพรรณและสัตว์ป่าทีมีความสําคัญต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง: เป็ นแหล่งกําเนิดของแม่น:ําหลายสาย เช่น แม่น:ํ าน่ าน ลํานํ:าปวั ลํานํ: าว้า ทีคอยหล่อเลีย: งชีวติ ของ
ชาวจังหวัดน่ าน และยังมีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือเป็ นทีเชือกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็ นเมืองเก่า
ของบรรพบุรษ
ุ ของคนเมืองน่ าน ทีนีมีตน้ ชมพูภคู าจะออกดอกสีชมพูเป็ นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์เท่านัน: ซึงเป็ นช่วงเวลาทีดีทสุี ด

คํา

นําท่านเดินทางสู่ อําเภอปัว
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก ฮักปัว, จังหวัดน่ าน หรือเทียบเท่า

DAY 3 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิ ว ผาช้างน้ อย - วัดนันตาราม – นําพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคน
เดิ น
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสู่ ภูลงั กา อีกหนึงแหล่งท่องเทียว ทีมีชอเสี
ื ยงของอําเภอ
เชียงคํา และอําเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านํ: าเปืQ อย ป่านํ: าหยวนและป่านํ: าลาว และป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ยม เพือชมวิว ณ จุดชมวิว ผาช้ างน้ อย ทีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขาและสาย
หมอก

ชมความงดงาม วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ณ วัดนันตาราม เป็ นวิหารทีสร้างด้วยไม้สกั ทัง: หลังกตกแต่งลวดลาย
ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา เมือเดิน
เข้าไปจะพบกับ องค์พ ระประธานทีเป็ น พระพุ ท ธรูป ปางมารวิช ัย แกะสลัก จากไม้ส ัก ทองลงรัก ปิ ด ทองทรง
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เครืองแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ทฉลุ
ี ลวดลายอย่างสวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูป
หินขาว และพระพุทธปฏิมา ประธาน ไม้สกั ทองทีต่างเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทรงเครืองแบบไทยใหญ่อย่าง
สมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มีเจดียแ์ บบไทย ใหญ่ มีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครืองใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ
และภาพวาดโบราณเกียวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน: นํ าทุกท่านไปยัง บ่อนําพุร้อนแม่ขะจาน บ่อนํ: าร้อนแม่ขะจาน ตัง: อยู่ในบริเวณ บ้านโป่งป่าตอง ตําบล
แม่เ จดีย์ใ หม่ อํ า เภอเวีย งป่า เป้ า จัง หวัด เชีย งราย ซึงความร้อ นของนํ: า พุ ร้อ นจะอยู่ร ะหว่ า ง H.--.. องศา
เซลเซียส โดยบ่อนํ:าร้อนแแห่งนี:เกิดจากทีราบริมแม่น:ําและบริเวณท้องนํ: าของแม่น:ํ าลาว

คํา

จากนัน: นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิ น
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ า
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DAY 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรียค
์ รูบาศรีวิชยั - วัดพระสิ งห์ – ประตูท่าแพ - แวะ
ซือของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้ บริ การ
นํ าท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอียง หรือสวนดอกไม้อนๆใน
ื
อ.เเม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิk
ในการเปลียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที ท่ องเทียว ในกรณี ทีสวนมีการปิ ดให้ บริ การหรือเหตุสุดวิ สยั
อืนๆ การบานของดอกไม้ขึนอยู่กบ
ั สภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง
ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อนๆที
ื
ผลัดเปลียนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล

จากนัน: นํ าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดทีมีความสําคัญมากทีสุดในเชียงใหม่ ซึงสร้างขึน: เมือต้น
พุทธศตวรรษที -U ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริมตัง: แต่ทางขึน:
พระธาตุซงเป็
ึ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมือเดินเข้าไปภายในวัดจะพบเจดียท
์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุม
ระฆังทรงแปดเหลียม ปิดด้วยทองจังโก ? ชัน: ซึงก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง: ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชม
วิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึงด้วย แวะสักการะ อนุสาวรียค
์ รูบาศรีวิชยั ผูท
้ ได้
ี ชอว่
ื าเป็ นนักบุญ
แห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลทีชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปจั จุบนั โดยเรืองราวของครูบาศรีวชิ ยั
นัน: มีความผูกพันกับประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก เนืองจากท่านเป็ นผูท้ มีี บทบาทในการฟื: นฟูวดั วา
อาราม โบราณสถานต่างๆ

เทียง รับประทานอาหาร พิ เศษ เมนูข้าวซอย
นํ าทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสําคัญวัดหนึงของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดทีประดิษฐาน
พระสิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ Bสิทธิ Bคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียง
แสนรูจ้ กั กันในชือ เชียงแสนสิงห์หนึง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ทให้
ี ความ
ศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนืองแน่ นเป็ นประจํา
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จุด เช็ค อิน ไฮไลท์ข องจัง หวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่ม า เหมือ นมาไม่ถึง เชีย งใหม่ เป็ น อีก จุด ยอดนิ ย มสํ า หรับ
นักท่องเทียวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบทีบินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกําแพงอิฐสีสม้ และประตูสวยงาม
ทีมีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นทีมีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกําแพง จะสวยงามมาก

แวะซือ: ของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็ นตลาดทีใหญ่ทสุี ดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาดเก่าแก่ทมี
ี
ประวัตอิ นั ยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเทียวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื:อข้าวของกันยังกาด
หลวงแห่งนี: ตลาดแห่งนี:ยงั มีสนิ ค้าต่างๆ ทีนักท่องเทียวมักจะมาหาซือ: ของฝากกันเสียส่วนใหญ่
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
19.25 ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ โดย สายการบิ น ไทยเวี ย ดเจ็ท เทียวบิน ที VZ123 เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง ?. นาที
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิ น**
20.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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อัตราค่าบริ การ

วันทีเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดียว

10 – 13 พฤศจิ กายน dtuj
15 – 18 พฤศจิ กายน dtuj
20 – 23 พฤศจิ กายน dtuj
24 – 27 พฤศจิ กายน dtuj
mw พฤศจิ กายน – 03 ธันวาคม uj
01 – 04 ธันวาคม dtuj
04 – 07 ธันวาคม dtuj
14 – 17 ธันวาคม dtuj
19 – 22 ธันวาคม dtuj
20 – 23 ธันวาคม dtuj
25 – 28 ธันวาคม dtuj

8,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง d ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ d,www บาท
** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น)**
**หากต้องการทํากรุป
๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**
ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ P.. บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํากว่า N คน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Bในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า D วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั m ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านั น การเสริมเตียงจะขึ:นอยู่กบั นโยบายของ
โรงแรมนัน: ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่ านัน นักท่องเทียวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม tww บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ หากกรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื อนไขและข้ อ จํา กัด ในการเดิ น ทาง อาจจะมี ก ารเปลี ยนแปลงได้ โ ดยเป็ นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทังนี นักท่องเทียวจะต้องมีความพร้อมที จะทําตามเงือนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโค
วิ ด-HI และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
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อัตราค่าบริ การนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั Qว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน: ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี น:ํ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษท
ั ของสงวน
สิทธิ Bในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเกิดขึน: กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋าถือขึ:นเครือง (CARRY ON) คนละ - ใบ ใบละไม่เกิน I กก. (หากต้องการซื:อนํ: าหนักกระเป๋าโหลด
เพิมเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นําเทียวตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก ?-P ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั P ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ท่าน) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ Bในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่
รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง - ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ H..,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ -,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ P.,... บาท คุม้ ครองทัง:
คนไทยและชาวต่ างชาติ อายุ - – 75 ปี ภายใน mw วัน นั บจากวันที ออกเดิ นทาง ตามเงือนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึงไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีน:ํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินนัน: ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง: นี:ขน:ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยูท
่ สายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน:ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั Qวเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย P%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ P.. บาท
เงือนไขการจอง
- มัดจําท่านละ H,... บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนทีชัดเจน เพือการยืนยันการจอง - วัน เช่น ท่านจองวันนี:
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา -t... น. มิเช่นนัน: จะถือว่าท่านได้ทาํ การยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
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หากไม่ ไ ด้ร บั ยอดเงิน ตามเวลาทีกํ า หนด และหากท่ า นมีค วามประสงค์จ ะต้ อ งเดิน ทางในพีเ รีย ดเดิม ท่ า น
จํ า เป็ น ต้ อ งทํ า จองเข้า มาใหม่ นั นหมายถึง ว่ า กรณี ท ีมีค ิว รอ (WAITING LIST) ก็ จ ะให้ ส ิท ธิ Bไปตามระบบ
ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียดมีทนัี งจํากัด
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Bเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน:
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย ?. วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษท
ั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ Bยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Bไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงก็ตาม

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิก ก่ อ นการเดิน ทางตัง: แต่ P. วัน ขึ:น ไป คืน เงิน ค่ า ทัว ร์โ ดยหัก ค่ าใช้จ่า ยทีเกิด ขึ:น จริง *ในกรณีท ีวัน เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 6. วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง -H-?U วัน คืนเงิน H.%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั Qวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า -Hวัน ขอสงวนสิทธิ Bไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทัง: หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือ
การยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
-

-

-

กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื:อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ B ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง: สิน:
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษท
ั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง: สิ:นแทน บริษท
ั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษท
ั ฯกํากับเท่านัน: กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Bในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่ างๆ ทีเกิดขึ:นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครังแรก
:
ตามจํานวนครังที
: เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง: สิน:
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั Qวภายในประเทศ เช่น ตั Qวเครืองบิน , ตั Qวรถทัวร์ , ตั Qวรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง: และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า กรณีทโปรแกรมมี
ี
ก ารบิน ภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออกบัต รโดยสารให้และท่ านจําเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย P ชัวโมง โดยในส่วนนี:หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Bในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน: ใดๆทัง: สิน:
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บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ B ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง: สิน: หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ Bในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่านต้องการ
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย P หรือ H วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ แล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line
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