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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่น า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลด) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- จอมทอง – ดอยอนิทนนท ์-   

พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล - พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ- ถา่ยรปูป้ายจดุสูงสุดแดน

สยาม - ตลาดมง้ - น า้ตกวชริธาร - ดอยสุเทพ  - ประตทูา่แพ 

ทีพ่กั เชยีงใหม ่                                                                  อาหารเทีย่ง /เย็น  

2  พระธาตดุอยค า - อ.แมร่มิ – ฟารม์ดอกไม ้– ไรช่าลงุเดช – วดับา้นเดน่ – ดอยมอ่นแจม่ –  

Sky Walk – ไรด่อกลมหนาว                      

ทีพ่กั มอ่นแจม่                                                                    อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

3 มอ่นแจม่ - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนพฤกษศาสตรส์ริกิติ ิ ์- หว้ยตงึเฒา่ – รา้นของฝาก - ทา่อากาศ

ยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ   

                                                                                         อาหารเชา้ / เทีย่ง  

 
 



 

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

  Departure    FD4100 BKK-CNX 06.00-07.20 

Return          FD4109 CNX-BKK 22.10-23.25 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– จอมทอง – ดอยอนิทนนท ์–  

                     พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล – พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ– ถา่ยรปูป้ายจดุ 

                     สงูสดุแดนสยาม – ตลาดมง้ – น า้ตกวชริธาร – ดอยสเุทพ – ประตทูา่แพ    อาหารเทีย่ง /เย็น                      
 

 

04.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

06.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่FD4100 
 

07.20 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก จากนัน้น า

ทา่นขึน้รถตูป้รับอาการVIP เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์เป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุของแดน

สยาม 2,565 เมตร จุดสิน้สดุของทางหลวงหมายเลข 1009 มสีภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นทีต่ัง้

สถานเีรดารข์องกองทัพอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถปูเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งค์

สุดทา้ย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด

เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูง

สลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนทซ์ึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภฐูาน 

พมา่ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทยสภาพภมูปิระเทศทั่วไปประกอบดว้ยภเูขาสลับซบัซอ้น มดีอย

อนิทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มรีะดับสูงรองลงมาคือ 

ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอนิทนนท์นี้เป็นแหล่งก าเนดิของตน้น ้าแม่กลาง 

แมป่่ากอ่ แมป่อน แมห่อย แมย่ะ แมแ่จ่ม แมข่าน และเป็นสว่นหนึง่ของตน้น ้าแมปิ่งที ่ใหพ้ลังงานไฟฟ้า

ทีเ่ขือ่นภมูพิล มเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัป้ายสงูสดุแดนสยามตาม

อธัยาศยั  จากนัน้ชมความงดงามของ พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล องคส์นี ้าตาล ประดษิฐานอยูบ่น

ทีส่งูสดุในพระราชอาณาจักรไทย เคยีงคูก่บั พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิสรา้งถวายสมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

15-17 มกราคม 64 7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

22 – 24 มกราคม 64 7,888 1,500 16  

29-31 มกราคม 64 7,888 1,500 16  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 7,888 1,500 16  

12-14 กมุภาพนัธ ์64 7,888 1,500 16  

5-7 มนีาคม 64 7,888 1,500 16  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 เดนิทางสู ่น า้ตกวชริธาร ความงามแห่งดอยอนิทนนท ์แตเ่ดมิชือ่วา่ น า้ตกตาดฆอ้งโยง ภายหลังไดม้ี

การเปลีย่นชือ่ใหมต่ามพระนามาภไิธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร แวะเทีย่วชม 

ตลาดมง้ รา้นคา้ชมุชนทีน่ าผลติภณัฑท์างการเกษตรทัง้ผักผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถงึของ

ทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ ตา่งๆนานา มาวางขาย อสิระชอ้ปป้ิงตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตดุอยสเุทพ หรอืมชีือ่

เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่งหนึ่งใน

จังหวัดเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็มไป

ดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถา่ยรปูจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ตง่ตัวพืน้เมอืงดแูลว้น่ารัก จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิทา่แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ ่มขีองขายมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นสนิคา้แฟชั่น หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พันคองานหัตถกรรมพืน้บา้นนานาชนดิ ผา้

ทอมอื งานไมแ้กะสลัก กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งานศลิปะร่วมสมัย 

ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามนั งานแฮนดเ์มดตา่งๆ ทีรั่บรองวา่สนิคา้แตล่ะชนดิมไีอเดยีเกไ๋กไ๋มซ่ ้าใครแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 
 

วนัทีส่อง        พระธาตดุอยค า – อ.แมร่มิ – ฟารม์ดอกไม ้– ไรช่าลงุเดช - วดับา้นเดน่ - ดอยมอ่นแจม่ –  

                     Sky Walk – ไรด่อกลมหนาว                                                    อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น                      
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

 เดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า หลวงพ่อทันใจ อยูไ่ม่ไกลจากสนามบนิ ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ต าบลแม่

เหียะ อ.เมอืง มอีายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มคีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสุวรรณ

บรรพต เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มอีงคห์ลวงพอ่ทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา 

กษัตรยิ์แห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สทิธิ์ คนทอ้งถิ่น 

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตติา่งก็มาเทีย่ว ท าบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวงัแลว้จะ

น าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนีบ้นวัดพระธาตดุอยค ายงัมจีดุชมววิทีส่วยงาม ที่

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองค์

พระธาตเุหลอืงอรา่มสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอแมร่มิ ชมฟารม์ดอกไม ้ทีส่วยงามตามฤดูกาลทีบ่านสะพร่ังไปดว้ยหมู่มวล

ดอกไมห้ลากหลายชนดิ อสิระใหท้่านถ่ายภาพชืน่ชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower 

Farm/สรุชยัฟารม์/ กูเ๊นียร ์ฟอรเ์ร็ชท /สวนลุงรน/ ไรก่ลิน่เกสร หรอืสวนอืน่ๆในเสน้ทางท่องเทีย่ว // ชือ่

สวนจะคอนเฟิรม์พรอ้มใบนัดหมาย) การบาน การรว่งโรยของดอกไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศทางบรษัิทไม่

สามารถคาดการณ์ได ้เดนิทางสู ่ไรช่าลงุเดช เป็นไรช่าทีป่ลกูตน้ชาแบบขัน้บนัได ไลล่งไปตามแนวเขา 

นอกจากไรช่าแลว้ ยงัมบีา้นพักรวมถงึรา้นอาหาร ขนม เบเกอรร์ี ่ชา ไวจ้ าหน่ายอกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

 เดนิทางสู ่วดับา้นเดน่ หรอื วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2437 โดยครบูาชยัยา วัดป่า

ป้อง อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นผูร้เิร ิม่ มชี ือ่เดมิวา่วัดสหรศีรบีญุเรอืง ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเตีย้ๆ ซึง่มถี ้าอยูข่า้งใต ้ 

ประชาชนเชือ่กันว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละยังเป็นทีม่าของชือ่วัดอกีดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจา้

คณะวัดจงึไดอ้าราธนาครบูาเจา้เทอืง นาถสโีล วัดหัวดง อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่มาเป็นประธานใน

การกอ่สรา้งศาสนสถานทีส่ าคัญภายในวัดรว่มกบัชาวบา้นทีม่จีติศรัทธาทัง้ชาวไทย ชาวจนี และชนกลุ่ม

นอ้ยร่วมกันปรับปรุงวัดขึน้ใหม่ในพื้นทีก่ว่า 80 ไร่ โดยตัววัดสรา้งเป็นแบบลา้นนาประยุกตต์ามแนวคดิ

ของครูบาเทอืงทีว่่าจะตอ่เตมิสิง่ใดเขา้ไปก็ไดแ้ต่ใหม้คีวามมั่นคง และตอ้งการทีจ่ะรวมความเป็นวัดบา้น

กบัวัดป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยูใ่นศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแมร่มิ เชยีงใหม่

ไปสัมผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จดุชม

ววิหลักๆของดอยมอ่นแจม่ มอียูส่องดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกนัววิสวยสดุลกูหลูกูตา อกีดา้นเป็นไร่

ปลกูพชืตา่งๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล เดนิทางสูจ่ดุเชค็อนิแหง่

ใหม่ Skywalk มอ่นแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร 

เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ย

ดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดกูาลเบง่

บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลง

ไปถา่ยรปูในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้ชม 20บาท) อสิระถา่ยภาพบรรยากาศตามอธัยาศัย 

น าท่านสู ่น าท่านเดนิทางสู ่ไรด่อกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้ห ้

ชมตลอดทัง้ปี ไมร่วมคา่เขา้ชม 30 บาท น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กับรเิวณมอ่นแจม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

ทีพ่กั: มอ่นไอดนิ /มอ่นเหนอืโฮมสเตย ์หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

ทีพ่ักบนมอ่นแจม่มหีลากหลายสไตล ์เชน่แบบหอ้งพัก เต็นทก์ระโจม โดม และทีพั่กส าหรับ 3ทา่น 

อาจจะเป็นแบบทีน่อนเสรมิหรอืฟกูเสรมิไดข้ึน้อยูก่บัทีพ่กัแรม 

 

วนัทีส่าม       มอ่นแจม่ – ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- สวนพฤกษศาสตรส์ริกิติ ิ ์- หว้ยตงึเฒา่ -  

                    รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  อาหารเชา้/เทีย่ง /---                     
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 จากนัน้เดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ตน้สตรอเบอรร์ี่

ถกูปลกูเรยีงรายไวอ้ยา่ง สวยงาม ท่ านสามารถ

อสิระเขา้ชมแปลงปลกู ถา่ยรปูหรอืสามารถเลอืกซือ้

ผลผลติแบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขาย

ได ้ไม่รวมค่าเข้าสวน (กรณีสวนปิด หรือช่วง

เทศกาลหยดุยาวทางบรษัิทอาจจะมสีลับเทีย่วสวน

อืน่ๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึน้อยูก่ับสภาพของ

อากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้  

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

 เดนิทางสู่ สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไมเ้ป็น

หมวดหมูต่ามวงศส์กลุตา่งๆ โดยจัดปลูกใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาตมิากทีส่ดุโดย ทัง้ทางเดนิลอยฟ้าบน

ยอดไม ้กลุม่อาคารเรอืนกระจกบนยอดเขา ทีจ่ะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพันธุไ์มน้านา

ชนดิ  นอกจากนีย้งัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายพรรณไมแ้ละรา้นกาแฟภายในอยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นเดนิ

ชมถ่ายภาพหรอืหาซือ้ของฝากกันตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จุดเช็คอนิแห่งใหม่ไปสัมผัส

บรรยากาศธรรมชาต ิสูดโอโซนใหเ้ต็มปอดที่ หว้ยตงึเฒ่า คือพื้นที่โครงการหมู่บา้นตัวอย่างตาม

พระราชด ารขิองในหลวงรัชการที9่และเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่ตอนนีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตทิีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว แลนมารค์ของทีน่ีค่อืหุน่ฟางยกัษ์ทีต่ัง้อยูก่ลางทุง่นาขนาดใหญม่ี

สะพานไมไ้ผ่ทอดยาวเป็นทางเดนิ นอกจากนี้ยังมหีุ่นฟางรูปสัตวอ์ืน่ๆดว้ย และหุ่นฟางนอ้งใหมก่็คอื หุ่น

ฟางนอ้งแกะยักษ์ ทีใ่หบ้รรยากาศเหมอืนอยู่ฟารม์แกะต่างประเทศ สามารถซือ้อาหารป้อนนอ้งแกะได ้

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเชค็อนิกนัไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะรา้นของฝาก เลอืกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เชน่ แคบหม ูน ้าพรกิ

หนุ่ม น ้าพรกิอ่อง ไสอ้ั่ว เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอนิ

เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

22.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิ FD4109  

23.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3ทา่น ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWIN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DOUBLE มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWIN แทน 

กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRIPLE อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


