
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เดินทาง  มีนาคม – พฤษภาคม 64 

อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์I  พระธาตดุอยสเุทพ I วนั นิมมาน 

พระธาตดุอยค า I ฟารม์ดอกไม ้I ไร่ชาลงุเดช  
ม่อนแจ่ม I  ไรส่ตรอเบอรร์ี่ I สวนพฤกษศาสตรส์ิริกิต ์

 

 

 

ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม  
3 วัน 2 คืน 

เริ่มตน้เพียง 7,900. – 



 
 

ฮักหมด๊ไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตเุจดียน์ภเมทนีดล-พระ

มหาเจดียน์ภพลภมูิสิริ–ตลาดมง้–น า้ตกวชิรธาร-ดอยสเุทพ-วนั นิมมาน 
   

วนัท่ี 2 พระธาตดุอยด า-ฟารม์ดอกไม-้ไรช่าลงุเดช-วดับา้นเด่น-ม่อนแจ่ม-Sky Walk 
ไรด่อกลมหนาว 

       

วนัท่ี 3 ม่อนแจ่ม-ไรส่ตรอเบอรร์ี่-สวนพฤกษศาสตร-์หว้ยตึงเฒ่า-รา้นของฝาก-
กรุงเทพ 

   

Day 
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ 
- 

เชียงใหม่ 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล-พระมหาเจดียน์
ภพลภูมิสิริ–ตลาดม้ง–น ้าตกวชิรธาร-ดอยสุเทพ-วัน นิมมาน 

04.30 น. พรอ้มกันท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย เจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (ไกดร์บัท่ีสนามบินเชียงใหม่) 

06.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย FD3437 

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง)ไม่รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซือ้
น า้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 

07.55 น. 
 
 
 

 

ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัท่านอยู่ดา้นนอก จากนั้นน าท่านขึน้รถตู้
ปรบัอากาศ  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท  ์เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 
จุดสิ ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นท่ีตั้งสถานีเรดาร์ของ
กองทัพอากาศไทยและเป็นท่ีประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื ้นท่ี
ครอบคลมุอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  



 
 

ฮักหมด๊ไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน 

มีเนือ้ท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอิน
ทนนทซ์ึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบดว้ยภูเขาสลับซับซอ้น มีดอยอินทนนท ์เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 
สูงจาก ระดับน า้ทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ีมีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน า้ทะเล 
2,330 เมตร ป่าอินทนนทนี์เ้ป็นแหล่งก าเนิดของตน้น า้แม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่
ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น า้แม่ปิงท่ี ใหพ้ลังงานไฟฟ้าท่ีเข่ือนภูมิพล มีเอกลกัษณท์างธรรมชาติท่ีสวยงาม 
อิสระใหท่้านถ่ายรูปกบัป้ายสูงสดุแดนสยามตามอธัยาศัย  จากนัน้ชมความงดงามของ พระมหาธาตเุจดียน์ภ
เมทนีดล องคสี์น า้ตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์น
ภพลภมูิสิริ สรา้งถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 
๕ รอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 1) 
 เดินทางสู่ น ้าตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น า้ตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการ

เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเท่ียวชม ตลาดมง้ 
รา้นคา้ชุมชนท่ีน าผลิตภัณฑท์างการเกษตรทัง้ผักผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถึงของท่ีระลึก เสื้อผา้ 
ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระชอ้ปปิ้งตาม  
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็ม
ว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปชูนียสถานศกัด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึง 



 
 

ฮักหมด๊ไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน 

ในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธาตปุระจ าปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางขึน้วดัจะเต็มไปดว้ย
การขายสินคา้พืน้เมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพืน้เมืองดูแลว้น่ารกั สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One Nimman) แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเชียงใหม่  ตัง้อยู่ย่านนิมมานเหมินท์
แหล่งท่องเท่ียวสดุชิค  ท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ปปิ้งสินคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ ท่ีรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดีไซน์
เก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคารท่ีก่อดว้ยอิฐดินเผา มีซุม้ประตโูคง้ ไดก้ล่ินอายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 
ที่พัก โรงแรม Bossotel Chiang Mai หรือเทียบเท่า 

Day 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่ 

วันท่ี 2 พระธาตุดอยค า – อ.แม่ริม – ฟารม์ดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม 
– Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว                                                    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  (มือ้ที ่3) 
 เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.

เมือง มีอายรุาวกว่า 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิมชื่อ วดัสวุรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมี
ชื่อเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทันใจ ซึ่งสรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตริยแ์ห่งอาณาจักร
ล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศักด์ิสิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเชื่อ
เฉพาะบุคคล) นอกจากนีบ้นวดัพระธาตดุอยค ายงัมีจดุชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศันร์อบเมือง
เชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความ
งดงามมาก 
 
 
 



 
 

ฮักหมด๊ไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ อ  าเภอแม่ริม ชมฟารม์ดอกไม้ ท่ีสวยงามตามฤดูกาลท่ีบานสะพรั่งไปดว้ยหมู่มวลดอกไม้
หลากหลายชนิด อิสระใหท่้านถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัย
ฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กล่ินเกสร หรือสวนอื่นๆในเสน้ทางท่องเที่ยว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์
มก่อนการเดินทาง) ความสสวยงาม การร่วงโรยของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถ
คาดการณไ์ด ้เดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไรช่าท่ีปลกูตน้ชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไรช่า
แลว้ ยงัมีบา้นพกัรวมถึงรา้นอาหาร ขนม เบเกอรร์ี่ ชา ไวจ้  าหน่ายอีกดว้ย   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชยัยา วดัป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ ้าอยู่ข้างใต ้ 
ประชาชนเชื่อกนัว่าเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์และยังเป็นท่ีมาของชื่อวดัอีกดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจา้คณะวัด
จึงได้อาราธนาครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวดง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการ
ก่อสรา้งศาสนสถานท่ีส าคัญภายในวัดร่วมกับชาวบ้านท่ีมีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มน้อย
ร่วมกันปรบัปรุงวัดขึน้ใหม่ในพืน้ท่ีกว่า 80 ไร่ โดยตัววัดสรา้งเป็นแบบล้านนาประยุกต์ตามแนวคิดของครู
บาเทืองท่ีว่าจะต่อเติมส่ิงใดเขา้ไปก็ไดแ้ต่ใหม้ีความมั่นคง และตอ้งการท่ีจะรวมความเป็นวดับา้นกับวดัป่าเขา้
ไวด้ว้ยกนั 

  
จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ไป
สมัผัสบรรยากาศอนัสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลบนดอย จุดชมวิวหลกัๆ
ของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทิวเขาสลบักันวิวสวยสดุลกูหูลกูตา อีกดา้นเป็นไร่ปลกูพืชต่างๆ
ของโครงการหลวง ซึ่งจะเปล่ียนพืชพรรณท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk 

ม่อนแจ่ม  เป็นสะพานไม้ไผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชม
ธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมสี้สนัสวยงาม
ไปตลอดแนว ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ 
ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ  



 
 

ฮักหมด๊ไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน 

สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด (ไม่รวมค่าเขา้ชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตาม
อธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท่้านอิสระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลท่ีมีดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไม่
รวมค่าเขา้ชม 30 บาท น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกับริเวณม่อนแจ่ม 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 5) 
ที่พัก โรงแรม ม่อนแจ่ม หรือเทียบเท่า 

Day 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่ 
 

กรุงเทพฯ 

วันท่ี 3 ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอรร์ี่ - สวนพฤกษศาสตรส์ิริกิติ ์- ห้วยตึงเฒ่า -  
ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท่ี 6) 
08.00 น. จากนัน้เดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรร่ี์ ตน้สตรอเบอรร์ี่ถกูปลกูเรียงรายไวอ้ย่างสวยงาม ท่านสามารถอิสระเขา้ชม

แปลงปลกู ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซือ้ผลผลิตแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเก็บมาขายได ้ไม่รวมค่าเข้า
สวน (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยดุยาวทางบริษัทอาจจะมีสลบัเทีย่วสวนอืน่ๆใกลเ้คียงในเสน้ทางแทน
ไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ได)้ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 7) 
 เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์สถานท่ีอนรุกัษ์และรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่

ตามวงศส์กุลต่างๆ โดยจดัปลกูใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติมากท่ีสดุโดย ทัง้ทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุ่ม
อาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธุไ์มน้านาชนิด  นอกจากนี้
ยงัมีรา้นขายของท่ีระลึก รา้นขายพรรณไมแ้ละรา้นกาแฟภายในอยู่ดว้ย อิสระใหท่้านเดินชมถ่ายภาพหรือหา
ซือ้ของฝากกนัตามอธัยาศยั  
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จดุเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ สดูโอโซนใหเ้ต็มปอดท่ี หว้ยตึงเฒ่า 
คือพืน้ท่ีโครงการหมู่บา้นตวัอย่างตามพระราชด าริของในหลวงรชัการท่ี9 
และเป็นท่ีตัง้ของอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ ตอนนีเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 
แลนมารค์ของท่ีน่ีคือหุ่นฟางยกัษ์ท่ีตัง้อยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไมไ้ผ่ทอดยาวเป็นทางเดิน นอกจากนี้
ยงัมีหุ่นฟางรูปสตัวอ์ื่นๆดว้ย และหุ่นฟางนอ้งใหม่ก็คือ หุ่นฟางนอ้งแกะยกัษ์ ท่ีใหบ้รรยากาศเหมือนอยู่ฟารม์
แกะต่างประเทศ สามารถซือ้อาหารปอ้นนอ้งแกะได ้อิสระใหท่้านถ่ายรูปเช็คอินกนัไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะรา้นของฝาก เลือกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหม ูน า้พริกหนุ่ม 
น า้พริกอ่อง ไสอ้ั่ว เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทาง
กลบักรุงเทพฯ 

21.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเซีย FD3428 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
                 *************************************************************** 

 

อัตราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
03 เม.ย. 64 - 05 เม.ย. 64 7,900 

09 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 8,900 

10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 8,900 

11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 8,900 

12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 8,900 

30 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64 8,900  

พักเด่ียว ช าระเพิ่ม 2,000 บาท  
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏบิตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั)     
      และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
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  3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม    
      คณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง 
      ค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านัน้ 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน 
  2. ช าระค่าทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ ์โดยการโอนเงินเขา้ 
      ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช ้
     ส าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 การยกเลิกการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดย หกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี) อาทิ
เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปลี่ยนแปลง โดยมิไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหนา้เพื่อใหท่้านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั*** 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการ
เดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
 
อัตรานีร้วม 
    1.ค่าบตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบนเครื่อง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2.ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจขา้งตน้     
       พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
    หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรือไม่มี ขอปรบัพกั TWIN    
    แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ขึน้อยู่กบัแบบท่ีพกัของ   
    โรงแรมนัน้ๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7.ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
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