
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายละเอียดโปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - จอมทอง – ดอยอิน
ทนนท ์-  พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ - 
ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม - ตลาดมง้ - น ้ าตกวชิรธาร - ดอยสุเทพ  - 
ประตูท่าแพ   

 ✓ ✓ 
Boss Holiday/ At The train 
Hotel /Peppery Hill Hotel  

2 
พระธาตุดอยค า - อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม ้– ไร่ชาลุงเดช – วดับา้นเด่น – 
ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว 

✓ ✓ ✓ 
ม่อนไอดิน /ม่อนเหนือ 

โฮมสเตย์    

3 
ม่อนแจ่ม - ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิต์ิ - ห้วยตึงเฒ่า – ร้าน
ของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

✓ ✓  - 

เดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2564  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 

WONDERFUL THAILAND 

 ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม  
3 วนั 2 คืน 



 

 

ไฟล์ทบิน   

Departure:  FD4100 DMK-CNX 06.00-07.20 

Return      :  FD4109 CNX-DMK 22.10-23.25 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน

เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคาน์เตอร์) 

ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือ น ้าหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 

วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – 
พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น ้าตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – ประตู
ท่าแพ      

04.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หนา้ท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD4100 
07.20 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก จากนั้นน าท่านขึ้นรถตูป้รับ

อาการVIP เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดส้ินสุด
ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นท่ีตั้งสถานีเรดาร์ของกองทพัอากาศไทยและเป็น
ท่ีประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอดอยหล่อ 
อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ 
ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนทซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศ
เนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาสลบัซับซ้อน มี
ดอยอินทนนทเ์ป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดบัน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ีมีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหวัมด
หลวง สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนทน้ี์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่
หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้าแม่ปิงท่ี ให้พลงังานไฟฟ้าท่ีเขื่อนภูมิพล มีเอกลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย  จากนั้นชมความงดงามของ พระ
มหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระ
มหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบ         



 

 

                                                           
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) 
บ่าย เดินทางสู่ น ้าตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือว่า น ้าตกตาดฆ้องโยง ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือ

ใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเท่ียวชม ตลาดม้ง ร้านคา้ชุมชน
ท่ีน าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของท่ีระลึก เส้ือผา้ ต่างๆนานา มา
วางขาย อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ หรือมีช่ือเต็มว่า “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซ่ึงเป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีก
แห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางขึ้นวดัจะเต็มไป
ดว้ยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพื้นเมืองดูแลว้น่ารัก จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปช้อปป้ิงถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินคา้
แฟชัน่ หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เส้ือผา้ ผา้พนัคองานหัตถกรรมพื้นบา้นนานาชนิด ผา้ทอมือ งานไมแ้กะสลกั 
กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมยั ภาพเขียนสีน ้า สีน ้ามนั งานแฮนด์
เมดต่างๆ ท่ีรับรองวา่สินคา้แต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้ าใครแน่นอน 

   
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 2)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 ที่พกั: Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 



 

 

วันที่สอง พระธาตุดอยค า – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลม
หนาว   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั  (ม้ือที่ 3) 
 เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ อยูไ่ม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มี

อายรุาวกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร บน
บาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซ่ึงสร้างขึ้ นในสมัยพญากือนา 
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีช่ือเสียงอย่างมากใน
เร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ คนท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ ขอพรให้สุขสมหวงั เม่ือ
ไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) 
นอกจากน้ีบนวดัพระธาตุดอยค ายงัมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ได ้  

 ยามค ่าคืนเม่ือมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงามมาก  
 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอแม่ริม ชมฟาร์มดอกไม้ ท่ีสวยงามตามฤดูกาลท่ีบานสะพร่ังไปด้วยหมู่มวลดอกไม้

หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพช่ืนชมความสวยงามตามอธัยาศยั (สวน I love Flower Farm/สุรชยัฟาร์ม/ 
กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กล่ินเกสร หรือสวนอ่ืนๆในเส้นทางท่องเท่ียว // ช่ือสวนจะคอนเฟิร์มพร้อมใบนดั
หมาย) การบาน การร่วงโรยของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได ้ 

 เดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาท่ีปลูกตน้ชาแบบขั้นบนัได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแลว้ ยงัมีบา้นพกั
รวมถึงร้านอาหาร ขนม เบเกอร์ร่ี ชา ไวจ้ าหน่ายอีกดว้ย  

     
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) 
บ่าย เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชยัยา วดัป่าป้อง อ าเภอ

ดอยสะเก็ดเป็นผูริ้เร่ิม มีช่ือเดิมว่าวดัสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเต้ียๆ ซ่ึงมีถ ้าอยู่ขา้งใต ้ ประชาชนเช่ือกนัว่า
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและยงัเป็นท่ีมาของช่ือวดัอีกดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจา้คณะวดัจึงไดอ้าราธนาครูบาเจา้
เทือง นาถสีโล วดัหัวดง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานท่ีส าคญัภายใน
วดัร่วมกบัชาวบา้นท่ีมีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มนอ้ยร่วมกนัปรับปรุงวดัขึ้นใหม่ในพื้นท่ีกวา่ 80 ไร่ 



 

 

โดยตวัวดัสร้างเป็นแบบลา้นนาประยุกต์ตามแนวคิดของครูบาเทืองท่ีว่าจะต่อเติมส่ิงใดเขา้ไปก็ไดแ้ต่ให้มีความ
มัน่คง และตอ้งการท่ีจะรวมความเป็นวดับา้นกบัวดัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั  จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยูใ่นศูนย์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลาง
ขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลกัๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทิวเขาสลบักนั
วิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล 
เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 
200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ย
ดอกไมสี้สันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น 
ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ง
ดอกไมไ้ดแ้บบใกลชิ้ด (ไม่รวมค่าเข้าชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ ไร่ดอก
ลมหนาว ให้ท่านอิสระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลท่ีมีดอกไมใ้ห้ชมตลอดทั้งปี (ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท) น า
ท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกับริเวณม่อนแจ่ม 

 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 5)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ที่พกั 
 ที่พกั: ม่อนไอดิน /ม่อนเหนือโฮมสเตย์ หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 ท่ีพกับนม่อนแจ่มมีหลากหลายสไตล ์เช่นแบบห้องพกั เตน็ทก์ระโจม โดม และท่ีพกัส าหรับ 3 ท่าน อาจจะเป็นแบบท่ีนอน

เสริมหรือฟูกเสริมไดข้ึ้นอยูก่บัท่ีพกัแรม 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

  
วันที่สาม ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั (ม้ือที่ 6) 



 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ตน้สตรอเบอร์ร่ีถูกปลูกเรียงรายไวอ้ยา่ง สวยงาม ท่านสามารถอิสระเขา้ชมแปลง
ปลูก ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซ้ือผลผลิตแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเก็บมาขายได ้ไม่รวมค่าเข้าสวน  
(กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษทัอาจจะมีสลบัเท่ียวสวนอ่ืนๆใกลเ้คียงในเส้นทางแทนได้โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได)้ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) 
บ่าย เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานท่ีอนุรักษแ์ละรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศ์

สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากท่ีสุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือน
กระจกบนยอดเขา ท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธ์ุไมน้านาชนิด  นอกจากน้ียงัมีร้านขายของ
ท่ีระลึก ร้านขายพรรณไมแ้ละร้านกาแฟภายในอยู่ดว้ย อิสระให้ท่านเดินชมถ่ายภาพหรือหาซ้ือของฝากกันตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดท่ี ห้วย
ตึงเฒ่า คือพื้นท่ีโครงการหมู่บา้นตวัอยา่งตามพระราชด าริของในหลวงรัชการท่ี9และเป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ ตอนน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว แลนมาร์คของท่ีน่ีคือหุ่นฟางยกัษ์ท่ี
ตั้งอยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไมไ้ผ่ทอดยาวเป็นทางเดิน นอกจากน้ียงัมีหุ่นฟางรูปสัตวอ่ื์นๆดว้ย และหุ่น
ฟางน้องใหม่ก็คือ หุ่นฟางน้องแกะยกัษ ์ท่ีให้บรรยากาศเหมือนอยู่ฟาร์มแกะต่างประเทศ สามารถซ้ืออาหารป้อน
นอ้งแกะได ้อิสระใหท้่านถ่ายรูปเช็คอินกนัไดต้ามอธัยาศยั  

     
   

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะร้านของฝาก เลือกซ้ือของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม น ้าพริก
อ่อง ไส้อัว่ เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบิน FD4109 
23.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

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

 

 

 



 

 

 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 2-6 ปี 
[ไม่เสริมเตียง] ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

15 - 17 มกราคม 64 7,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

22 – 24 มกราคม 64 7,900 1,500 

29 - 31 มกราคม 64 7,900 1,500 

5 - 7 กุมภาพนัธ์ 64 7,900 1,500 

12 - 14 กุมภาพนัธ์ 64 7,900 1,500 

5 - 7 มีนาคม 64 7,900 1,500 

 

 

 



 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
หมายเหตุ: กรณีห้องพกัคู่แบบ TWIN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกัห้อง DOUBLE มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWIN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRIPLE อาจเป็น เตียง

เสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 

 น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเท่ียว (กรณีสายการบินมีการ

ปรับเปล่ียน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับตามสายการบิน) 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท 

 ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


