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บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3199
FD3444

DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย)
CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง)

07.00 – 08.30
21.15 – 22.30

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครือ่ งบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระตาหนักดอยตุง – สวนแม่
ฟ้ าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – วัดห้วยปลากัง้ – วัดร่องเสือเต้น (B/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย(THAI AIR
ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่ อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณ าเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.00 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชี ยงราย โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย(THAI AIR ASIA)
เทีย่ วบินที่ FD3199 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่ รวมน้ าหนั ก กระเป๋ าส าหรับ โหลดใต้ ท้ อ งเครื่อ ง ท่ านสามารถซื้ อ น้ าหนั ก กระเป๋ าหรือ อัพ ที่ นั ง่ ได้ ก่ อ น
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
08.45 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ทส่ี นามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------เช้า
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
นาท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาสูง เป็ นไร่ชาทีป่ ลูกลดหลันเป็
่ นขัน้ บันได
บนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์ มาร์ค ที่ทุ กคนจะไปยืนถ่ ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้วที่น่ียงั มี
ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และทีไ่ ร่ชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ์
เป็ นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็ นทีถ่ ่ายทาละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”
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นาท่านออกเดินทางไปยัง พระตาหนักดอยตุง โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้ มีพระราชกระแสว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา
จะไม่เสด็จไปประทับที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สานักงานราชเลขานุ การในพระองค์ จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทวิ ทัศน์
สวยงาม ขณะเดียว กันสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 ก็ทรง
พอพระราชหฤทัย และมีพระราชดาริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสังว่
่ าจะ ปลูกป่ าบนดอยสูง
จึงกาเนิดเป็ น โครงการพัฒนาดอยตุงขึน้

นาท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพืน้ ที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่ าบด้านทิศ
เหนือของพระตาหนักดอยตุง ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีเ่ ดิมของหมู่บา้ นอาข่าป่ ากล้วย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บา้ นนี้เป็ นเส้นทาง
ผ่านทีส่ าคัญและเป็ นทีพ่ กั ของกองคาราวาน ทีล่ าเลียงฝิ่น น้ายาทาเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกับทีต่ งั ้ มี
ลักษณะเป็ นหุบลึกลงไป บ้านเรือนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน้าเสียได้ ทาง
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บา้ นย้ายไปอยู่ทใ่ี หม่ ห่างจากทีเ่ ดิมราว 500เมตร แต่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง
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และสวยงาม เป็ นทีพ่ อใจของชาวบ้าน สาหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดาริ
ของสมเด็จย่า เพือ่ ให้คนไทยทีไ่ ม่มโี อกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวทีส่ วนแห่งนี้ ซึง่ ได้รบั การดูแลให้
สวยงามตลอดทุกวันทัง้ ปี โดยดอกไม้จะเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุไ์ ม้ดอกไม้
ประดับสวยงาม ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย
โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สือ่ ถึงการทางานจะสาเร็จได้ ต้องทาอย่างต่อเนื่อ ง
นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่
ออกดอกสวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็ นพระธาตุท่มี ี
ชื่อ เสีย งมากที่สุ ด ของ จ.เชีย งราย ถือ เป็ น เจดีย์แห่ งแรกของเมือ งล้านนา ซึ่งมีค วามเก่ าแก่ สวยงาม มองเห็น วิว
ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลกั ษณะเป็ นเจดียส์ ที องอร่าม 2 องค์ค่กู นั และถือเป็ น พระธาตุประจาปี กุน
ถือว่าครัง้ หนึ่งในชีวติ ผูท้ เ่ี กิดปี กุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคงและความรุ่งเรืองในชีวติ
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นาท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากัง้ เป็ นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายทีส่ วยงามตัง้ อยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบ
วัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม จุดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี งู ถึง 9 ชัน้ รูปทรงแปลก
ตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนวัดแห่งนี้จะเหมือนกับได้ขน้ึ สวรรค์

ท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึ่งในวัดที่มคี วามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ คอื
“วิหารร่องเสือเต้น” ซึง่ มีความโดดเด่นของวิหาร ทีม่ ศี ลิ ปะของตัววิหารทีส่ วยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ นศิลปะแนว
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ประยุกต์ ทีม่ ศี ลิ ปะทีม่ คี วามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่ และ
ภาพเขียนฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม อ่อนช้อย

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY2 สิ งห์ปาร์ค(นัง่ รถราง) – วัดร่องขุ่น – ถ่ายรูปกาแพงเมือง ท่าแพ – ONE NIMMAN (B/L/–)
เช้า
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รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ สิ งห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่ าสนใจและ
กิจ กรรมหลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ นไร่ ช าอู ห ลงที่ถือ เป็ นไฮ ไลท์ ข องไร่ บุ ญ รอด ทุ่ ง ดอกคอสมอส (บานช่ ว งเดือ น
พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ) ฟาร์มสัตว์ เส้นทางกิจกรรมผจญภัย โดยหัวใจหลักของที่น่ีคอื การมุ่งเน้นทา
การเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน (รวมค่าบริ การรถรางแล้ว)
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จากนัน้ ออกเดินทางไปยัง วัด ร่องขุ่น ที่ข้นึ ชื่อลือ ชาในเรื่อ งของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้ส ร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3
ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริย์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุ ษ ย์สมั ผัสได้
ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยงั มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถทีง่ ดงามเป็ นฝีมอื ภาพเขียนของอาจารย์เอง

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชัวโมง
่
นาท่านแวะถ่ายรูปที่ ประตูท่าแพ หนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้าไม่มาก็ไม่ถงึ เชียงใหม่ เป็ นจุดยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกาแพงอิฐสีสม้ และประตูสวยงามที่มี
เก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มแี สงส่องกระทบลงมาบริเวณกาแพง จะสวยงามมาก บริเวณ
รอบกาแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่คุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปที่จุดนี้ ประตูท่าแพ เป็ น
ประตูเมืองเพียงแห่ งเดียวที่มบี านประตู และเป็ นจุดตัง้ ต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทัง้ ยังเป็ นลานจัด
กิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่
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จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรื้อฟื้ น
และต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้า งสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยมชีวติ ชีวา
และกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ ONE NIMMAN
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY3 วัดพระธาตุดอยคา – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิ หาร – อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั – คาเฟ่
VERSAILLES DE FLORE – วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร – วัดศรีสพุ รรณ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ –
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า
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รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็ นวัดที่มชี ่อื เสียงด้านการขอพร บนบาน
และเป็ นวัดทีส่ าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ ห่งหริภุญชัย
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โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผูส้ ร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีริ กธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการ
เปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั ้น และยังเป็ นสัญลักษณ์อกี แห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กาหนดพื้นที่ทางสายตา
ก่อนทีจ่ ะนาเครื่องบินลงจอดที่ส นามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการนี้การบินไทยก็ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะ
วัด

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้ พระธาตุซ่งึ เป็ นบันได
นาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลีย่ ม ปิ ดด้วย
ทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมื องเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีก
แห่งหนึ่งด้วย
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นาทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั ผู้ท่ไี ด้ช่อื ว่าเป็ นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่
ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปั จจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชิ ยั นัน้ มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมื อง
เชียงใหม่เป็ นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการฟื้ นฟูวดั วาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่
ทรุดโทรมให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึ่ง และที่สาคัญครูบาศรีวชิ ยั เป็ นผู้รเิ ริม่ ชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึน้ ไปสู่วดั พระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูบ้ ุกเบิกเส้นทาง ขึน้ ดอยสุเทพ ที่
ทาให้เรามีโอกาสได้ขน้ึ ไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิน่ อายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลาย
คนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวชิ ยั ก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรมธาตุเลยที เดียว ขณะเดียวกัน ยังมีการ
ทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในยามเช้าที่บริเวณลานครูบาศรี วชิ ยั โดยนักท่องเที่ยว ควรแต่งกายสุภาพ และหากไม่
สะดวกทีจ่ ะเตรียมของใส่บาตรมาเอง ก็มพี อ่ ค้าแม่คา้ จาหน่ายของใส่บาตร ต่อผูม้ จี ติ ศรัทธาอยู่ในบริเวณนัน้

10

BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็ น คาเฟ่ เปิ ดใหม สไตล์ นี โอ เรเนสซองค์ แห่ งเดีย วใน
เชียงใหม่ ทีม่ กี ลิน่ อายของความ Vintage ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรทีซ่ ่อนอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
พร้อมดื่มด่ากับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธุ์ ได้ฟีลนัง่ จิบชา ชิ มเค้ก ริมสระน้ า และเดินเล่น
แบบเจ้าหญิงท่ามกลางพระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดทีป่ ระดิษฐาน พระสิงห์
(พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิคู์ ่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรูจ้ กั กันใน
ชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชีย งใหม่ทใ่ี ห้ความศรัทธาและจะเดินทาง
มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา ทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
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ทางราชการ จึงได้อญ
ั เชิญพระพุทธสิหงิ ค์ขน้ึ ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากัน
มาสรงน้าเนื่อง ในเทศกาลปี ใหม่ ตามคติลา้ นนา คนเกิดปี มะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้ หนึ่งในชีวติ

จากนัน้ ทาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ เป็ นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ สร้างขึน้ ใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลก
ปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริยเ์ ชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิ สวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้า
ให้มหาอามาตย์ช่อื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”
ภายในจะมีอุโบสถเงินสร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรกั ษ์และพัฒนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หัตถกรรม
เครื่องเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาทในการดาเนินการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ทัง้ ภายในและ
ภายนอก
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ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
21.15 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย(THAI AIR ASIA) เที่ ยวบิ นที่ FD3444
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
22.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************
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อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

10 – 12 เมษายน 2564
11 – 13 เมษายน 2564
12 – 14 เมษายน 2564
13 – 15 เมษายน 2564

10,999
10,999
10,999
10,999

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

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่ าบัต รโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับ พร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่ าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณี ต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
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- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน สูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้ คนไทย
และชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่ งไม่
รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่ าธรรมเนียมในกรณี ท่ีก ระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนัก เกิน กว่าที่ส ายการบิน นัน้ ๆกาหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเ รียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

15

BESTFRIEND HOLIDAY ( THAILAND ) CO.,LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN,BANGKAPI, BANGKOK 10240
Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | Hotline 082-3550282 | www.bestfriendholiday.com| License No 11/07424

- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ทบ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสิน ใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ทาการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณี ท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน
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ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วัน ก่ อ นการเดิน ทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ีท่ านเริม่ จองทัว ร์ กรณี ท่ีโปรแกรมมีก ารบิน ภายใน ทางสายการบิน อาจจะเรีย ก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้ องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารที่ระบุ ในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่ อ งจากร้า นอาหารปิ ดท าการชัว่ คราว หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่ี พ ัก บริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพัก ห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณี ไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
เกี่ยวกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
์
อกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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