
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เดนิทาง  เมษายน 64 
สวนดอกไม้ I สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง I บ่อน า้ร้อนฝาง I วัดป่าดาราภิรมย ์

ทะเลหมอกหยุนไหล I บ้านสันติชล I วัดน ้าฮู I วัดพระธาตุแม่เย็น I โป่งน า้ร้อนทา่ปาย 
 
 
 
 
 
 

 กึ๊ดเตงิ เชยีงใหม่ อ่างขาง ปาย 
3 วัน 2 คนื 

เริม่ตน้เพียง 8,900. – 

  



 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สวนดอกไม-้วดัปาดาราภิรมย-์บอ่น า้พรุอ้นฝาง-ฝาง    
วนัท่ี 2 ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-ฐานปฎิบติัการบา้นนอแล - วดับา้นเดน่-

ปาย-ถนนคนเดิน 
 
 

 
 

 

วนัท่ี 3 ทะเลหมอกหยนุไหล -บา้นสนัติชล – วดัน า้ฮู – วดัพระธาตแุม่เย็น – โป่งน า้รอ้นทา่
ปาย- เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

   

Day 
1 
 

 
 
 

กรุงเทพฯ 
- 

เชียงใหม ่
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-สวนดอกไม้-วัดปาดาราภริมย-์บ่อน า้พุร้อนฝาง-ฝาง 
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง  
06.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4100 (ไกด์รอรับท่ี

สนามบินเชียงใหม่) 
07.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรบั เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู ้

ปรบัอากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่ อ  าเภอแม่ริม ชมฟารม์ดอกไม้ ท่ีสวยงามตามฤดูกาลท่ีบานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวล

ดอกไม้หลากหลายชนิด อิสระใหท้่านถ่ายภาพช่ืนชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower 
Farm /สุรชยัฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอื่นๆในเสน้ทางท่องเที่ยว // ชื่อ
สวนจะคอนเฟิร์มก่อนการเดินทาง) ความสวยงาม การร่วงโรยของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศทาง
บรษิัทไม่สามารถคาดการณไ์ด ้

 น าทา่นเดินทางสู ่วดัป่าดาราภิรมย ์เป็นวดัท่ีมีความสวยงามแห่งหนึ่งตัง้อยู่ท่ี อ.แม่รมิ ติดกบัพระต าหนกั
ดาราภิรมย ์เป็นวดัท่ีมีความสวยงามติดอันดบัตน้ๆ ของวดัในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในมีสถาปัตยกรรม



 

 

แบบลา้นนา ท่ีสรา้งอย่างวิจิตรการตา  ท่ีน่ีมีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งท่ี 7 ของจังหวัด
เชียงใหม่  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 1) 
 น าท่านชม บ่อน ้าพุร้อนฝาง ตัง้อยู่ภายใน"อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีมี ความน่าอัศจรรยอ์ยู่ในตวั ตรงท่ีเป็นบ่อน า้พุรอ้นท่ีเกิดขึน้มาจากหินรอ้นเหลวท่ีอยู่ใตเ้ปลือก
โลก (แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหินขึน้มาใกลเ้ปลือกโลก ท าใหช้ัน้หินบรเิวณนัน้มีอุณหภูมิสงูขึน้ และ
เม่ือน า้บาดาลไหลผา่นชัน้หินรอ้นดงักลา่ว จึงท าใหอุ้ณหภูมิของน า้นัน้สงูขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้กิดแรงดนั
มหาศาล และดนัตวัเองผา่นรอยแยกของหินแกรนิตขึน้มาบนพืน้ผิวโลก จนเกิดเป็นน า้พรุอ้นพุง่ขึน้มา  โดย
มีไอรอ้น เป็นควนัลอยคกุรุน่อยูต่ลอดเวลา ซึ่งความรอ้นของน า้ในบอ่น า้พรุอ้นนัน้มีความรอ้นสงูประมาณ 
80-100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว 

ที่พัก น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมต้นฝาง หรอืเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 2) 

Day 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม ่
- 

อ่างขาง 

วันที ่2 ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-ฐานปฎิบัตกิารบ้านนอแล - วัดบ้านเด่น-ปาย-
ถนนคนเดนิ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารหรอืโรงแรมท่ีพกั  (มือ้ท่ี 3) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางขึน้สู่ ดอยอ่างขาง ดินแดนแห่งความโรแมนติกเท่ียวไดไ้ม่มีเบื่อ และครัง้หนึ่งใน

ชีวิตตอ้งหาโอกาสมาเท่ียว  เป็นอีกหนึ่งดอยยอดฮิตท่ีแม้เวลาจะผ่านไปเน่ินนานแค่ไหนก็ไม่อาจท าให้
กระแสการท่องเท่ียวดอยอ่างขางลดลงไปไดเ้ลย ดอยอ่างขางตอบโจทยส์  าหรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีตอ้งการมา
สมัผสักับอากาศหนาวเย็น ชมแปลงดอกไมแ้ละพืชผักเมืองหนาวอันสวยงาม ชมวิวพระอาทิตยข์ึน้และ



 

 

ทะเลหมอก สมัผสัวิถีชีวิตชาวไทยภเูขาท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ 
 น าท่านชม ไฮไลทห์ลกัของการมาเท่ียวดอยอ่างขาง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการ

หลวงแหง่แรกท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดท้รง
มีพระราชด าริจดัตัง้ขึน้โดยพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์เพื่อซือ้ท่ีดินและไรใ่นบรเิวณดอยอ่าง
ขางสว่นหนึ่ง จากนัน้จึงโปรดเกลา้ฯ ตัง้โครงการหลวงขึน้ เพื่อใชเ้ป็น สถานีวิจัยและทดลองปลกูพืชเมือง
หนาวชนิดต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผกั ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว เพื่อเป็นตวัอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน า
พืชเหลา่นีม้าเพาะปลูกเพื่อสรา้งรายไดแ้ทนการปลกูฝ่ิน ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดว้ยความ
สวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ท าใหต้่อมาสถานีเกษตรฯ จึงไดร้บัการพัฒนาใหเ้ป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียว เปิดใหน้กัทอ่งเท่ียวสามารถเขา้มาเท่ียวชมภายในสถานีฯได  ้

 น าท่านสู ่ฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ตัง้อยู่ ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกับหมู่บา้นนอแล ซึ่งเป็นจุด
เช่ือมต่อระหวา่งชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทศันข์องขุนเขาในยามเชา้สามารถ
มองเห็นทะเลหมอกอันสวยงามถึงแมใ้นยามสายก็ยงัเห็นทะเลหมอกได ้ ไม่ไกลจากจุดชมวิวคือ หมู่บา้น
นอแลเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผาปะหลอ่งท่ีอพยพ มาจากประเทศพม่า นกัท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมวิถี
ชีวิตของชาวปะหลอ่งได ้นอกจากนีย้งัมีของท่ีระลกึจ าหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า ผา้พนัคอ ผา้ถุง ซึ่งถือเป็น
ฝีมือของชาวเขา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 4)  จากนัน้เดินทางสู ่อ.ปาย 
 น าท่านเขา้ชม วัดบ้านเด่น ชมสิ่งก่อสรา้งท่ีเกิดขึน้จากพลงัศรทัธาของคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งดว้ย

ศิลปะลา้นนาท่ีงดงาม นอกจากนัน้ยงัแวดลอ้มดว้ยภูมิทศันท่ี์สวยงาม และท่ีตัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมือง
เก่าโบราณ  ท่ีเรยีกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นเลยเรยีกช่ือวดันีเ้ต็มๆ วา่ "วดัเดน่สะหลศีรเีมืองแกน"  จากนัน้น า
ทา่นเดินทางเขา้สู ่อ.ปาย 

 น าท่านชม สะพานประวัติศาสตรท์่าปาย มีลกัษณะคลา้ยกบัสะพานขา้มแม่น า้แคว จงัหวดักาญจนบุร ี
ท่ีเป็นเสน้ทางประวัติศาสตร ์สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยกองทัพญ่ีปุ่ นใช้เป็นเสน้ทางเดินทัพจาก
เชียงใหม่ ผา่นอ าเภอปายไปยงัประเทศพม่า 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมไดมอนด ์เดอ ปาย ซิตี ้ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
ค ่า อิสระอาหารเย็น 
 และใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้พืน้เมืองท่ีถนนคนเดินปาย ตามอธัยาศยั 

 

Day  



 

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปาย 
- 

เชียงใหม ่

วันที ่3 ทะเลหมอกหยุนไหล -บ้านสันตชิล – วัดน า้ฮู – วัดพระธาตุแม่เย็น – โป่งน า้ร้อนทา่
ปาย- เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ 

06.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกตัง้อยูท่ี่ อ.ปาย โดดเดน่ดว้ยช่ือสไตลจี์น 
และเป็นสถานท่ีสดุโรแมนติก มีปา้ยส  าหรบัคูร่กัใหไ้ดถ้่ายรูป 

 จากนัน้เดินทางสู ่ศูนยว์ฒันธรรมจีนยูนนาน บา้นสนัติชล ลองไปชิมขาหมูหมั่นโถว จิบชารสเยี่ยม และ
สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบ จีนยูนนาน ท่ีผู ้คนท่ีน่ียังมีการแต่งกายท่ีคงเอกลักษณ์และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว ้

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 5)    
 จากนัน้น าท่านเขา้สู ่วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของเมืองปาย .. วัดน ้าฮู ช่ือวดัมาจากการท่ีมีน า้ไหลออกมา

จาก”ฮู” หรอื “รู” ในสว่นพระเศียรชอง “หลวงพ่ออุ่นเมือง” สิ่งศกัด์ิสทิธ์ิท่ีชาวเมืองปายและนกัทอ่งเท่ียวทุก
คนตอ้งแวะกราบสกัการะ เม่ือมาถึงเมืองปาย ซึ่งเช่ือกนัวา่สรา้งโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 น าทุกทา่นสกัการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ท่ี วัดพระธาตุแม่เย็น ภายในวดัมีสิ่งก่อสรา้งท่ีส  าคญัไดแ้ก่ 
อุโบสถ ซึ่งมีลกัษณะผสมผสานศิลปะลา้นนาและพม่า และพระธาตุแม่เย็น เจดียท์รงระฆงัแบบพม่า ท่ีตัง้
อยูด่า้นหลงัอุโบสถ สามารถชมวิวเมืองปายไดท้ั่วทัง้เมือง และมีสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆไดแ้ก่ พระนอน และ พระ
พทุธโลกตุระมหามนีุ พระพทุธรูปปางมารวิชยัสขีาวองคใ์หญ่ สามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 6)  จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางเขา้สู ่จ.เชียงใหม่ 
 ระหวา่งทางน าทา่นเดินทางสู ่ โป่งน ้าร้อนท่าปาย เป็นโป่งน า้รอ้นธรรมชาติอยูท่า่มกลางขนุเขาและป่าไม ้

โป่งน า้รอ้นแหง่นีย้งัอยูใ่นสว่นของอุทยานแหง่ชาติหว้ยน า้ดงั  มีน า้รอ้นไหลผา่นทั่วบรเิวณ เป็นบอ่
กลางแจง้ และยงัมีน า้ผดุอีกหลายจุด อุณหภมิูท่ีจุดก าเนิดความรอ้นประมาณ 80 – 100 องศาเซลเซียส 



 

 

สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้และอุณหภมิูลดลงเรื่อยๆ ตามระยะทาง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นแวะ ร้านของฝาก เลอืกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหม ูน า้พรกิ

หนุม่ น า้พรกิอ่อง ไสอ้ั่ว เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรยีมตวั
เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

22.10 น. น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4109 

23.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ   
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

03-05 เมษายน 2564 8,900  บาท 

09-11 เมษายน 2564 9,900  บาท 

10-12 เมษายน 2564 9,900  บาท 

11-13 เมษายน 2564 9,900  บาท 
12-14 เมษายน 2564 9,900  บาท 
30 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2564 9,900  บาท 

พักเดี่ยว ช าระเพิ่ม 2,000 บาท  
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏบิตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั)     
      และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 
  3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม    
      คณะไม่ถึง โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ทา่น  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมิูอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่สามารถเรยีกรอ้ง 



 

 

      คา่บรกิารคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส  าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส  ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงินเขา้  
      ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาสง่ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส  าเนาหนงัสอืเดินทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช้ 
     ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง 
 
     การยกเลิกการเดินทาง 
  1. ยกเลกิการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จรงิ(ถา้มี) อาทิ
เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปลีย่นแปลง โดยมิไดแ้จง้
ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ใหท่้านไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการ
เดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 
อัตราบริการนีร้วม 
    1.คา่บตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบนเครื่อง  



 

 

       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2.คา่ท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รอืแพคเกจขา้งตน้     
       พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ทา่นแบบเตียงคูเ่ต็ม หรอืไม่มี ทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มี ขอปรบัพกั TWIN    
    แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น เตียงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตียงสปรงิเสรมิ หรอืฟูกท่ีนอนเสรมิ ขึน้อยูก่บัแบบท่ีพกัของ   
    โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส  าหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7.คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง (คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสยีชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  วงเงิน
ทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส  าหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 
    5.คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาติช าระเพิ่มทา่นละ 1,000 บาท 

 
 
 



 

 

 


