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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลด) 

  ไฟลท์บนิ Departure    FD4100 BKK-CNX 06.00-07.20  Return     FD4109 CNX-BKK 22.10-23.25 

 (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งและทีน่ั่งบนเคร ือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 
ไม่รวมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น ้าหนัก 15กโิลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 
วนัแรก     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ – จอมทอง – ดอยอนิทนนท ์–พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนีดล – 

พระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูมสิริ ิ– ถา่ยรูปป้ายสุดแดนสยาม – ตลาดมง้ – น ้าตกวชริธาร – ดอยสุเทพ – ประตูทา่แพ   
 อาหารเทีย่ง /เย็น                      

04.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 3-4 เจา้หนา้ทีค่อยให ้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

06.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ โดยสายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่FD4100 
07.20 น. ถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยู่ดา้นนอก จากน้ันน าทา่นขึน้รถตูป้รบัอาการVIP 

เดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์เป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุของแดนสยาม 2,565 เมตร จดุสิน้สดุของทางหลวงหมายเลข 
1009 มสีภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นทีต่ ัง้สถานีเรดารข์องกองทพัอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถปูเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้
เมอืงเชยีงใหม่องคส์ดุทา้ย มพีืน้ทีค่รอบคลมุอยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ มเีนือ้ที่
ประมาณ 482.4 ตารางกโิลเมตร หรอื 301,500 ไร ่ประกอบไปดว้ยภเูขาสงูสลบัซบัซอ้น มดีอยอนิทนนทซ์ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขา
หมิาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภฐูาน พม่า เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทยสภาพภมูปิระเทศทัว่ไปประกอบดว้ยภเูขา
สลบัซบัซอ้น มดีอยอนิทนนทเ์ป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ สงูจาก ระดบัน า้ทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาทีม่รีะดบัสงูรองลงมาคอื ดอยหวัมด
หลวง สงูจากระดบัน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอนิทนนทนี์เ้ป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้าแม่กลาง แม่ป่ากอ่ แมป่อน แม่หอย แม่ยะ แมแ่จม่ แม่
ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้าแม่ปิงที ่ใหพ้ลงังานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภมูพิล มเีอกลกัษณท์างธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรูป
กบัป้ายสูงสุดแดนสยามตามอธัยาศยั  จากน้ันชมความงดงามของ พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนีดล องคส์นี ้าตาล ประดษิฐาน
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อยู่บนทีส่งูสดุในพระราชอาณาจกัรไทย เคยีงคูก่บั พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภูมสิริ ิสรา้งถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
 เดนิทางสู ่น ้าตกวชริธาร ความงามแห่งดอยอนิทนนท ์แต่เดมิชือ่ว่า น ้าตกตาดฆอ้งโยง ภายหลงัไดม้กีารเปลีย่นชือ่ใหม่ตามพระ

นามาภไิธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร แวะเทีย่วชม ตลาดมง้ รา้นคา้ชมุชนทีน่ าผลติภณัฑท์างการเกษตร
ทัง้ผกัผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถงึของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ ต่างๆนานา มาวางขาย อสิระชอ้ปป้ิงตาม   

 จากน้ันน าท่านเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หรอืมชี ือ่เต็มว่า “วดัพระธาตดุอยสุ
เทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปูชนียสถานศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหม่รวมถงึเป็นวดัพระธาตปุระจ าปีเกดิ ปีมะแม 
อกีดว้ย และตรงบนัไดทางขึน้วดัจะเต็มไปดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรปูจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ต่งตวัพืน้เมอืงดแูลว้
น่ารกั จากน้ันน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิท่าแพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้แฟช ัน่ หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พนัคองานหตัถกรรมพืน้บา้นนานาชนิด ผา้ทอมอื งานไมแ้กะสลกั กระเป๋า 
ผา้พนัคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งานศลิปะรว่มสมยั ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามนั งานแฮนดเ์มดต่างๆ ทีร่บัรองว่าสนิคา้
แต่ละชนิดมไีอเดยีเกไ๋กไ๋ม่ซ า้ใครแน่นอน  

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทั
จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง   พระธาตุดอยค า–อ.แม่รมิ–ฟารม์ดอกไม–้ไรช่าลงุเดช-วดับา้นเดน่-ดอยม่อนแจม่–Sky Walk–ไรด่อกลมหนาว                                                   
 อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น                      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

 
 เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ อยู่ไมไ่กลจากสนามบนิ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มอีายุราวกว่า 

1,300 ปี เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วดัสวุรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มอีงค ์
หลวงพ่อทนัใจ ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยัพญากอืนา กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจบุนัมชี ือ่เสยีงอย่างมากในเร ือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์
คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางกม็าเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหส้ขุสมหวงั เมือ่ไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้
บน (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากนีบ้นวดัพระธาตดุอยค ายงัมจีดุชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหม่
ได ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตเุหลอืงอรา่มสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  
น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอแม่รมิ ชมฟารม์ดอกไม ้ทีส่วยงามตามฤดกูาลทีบ่านสะพร ัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด อสิระ
ใหท้่านถ่ายภาพชืน่ชมความสวยงามตามอธัยาศยั (สวน I love Flower Farm/สรุชยัฟารม์/ กูเ๊นียร ์ฟอรเ์รช็ท /สวนลงุรน/ ไรก่ลิน่
เกสร หรอืสวนอืน่ๆในเสน้ทางท่องเทีย่ว // ชือ่สวนจะคอนเฟิรม์พรอ้มใบนัดหมาย) การบาน การรว่งโรยของดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศทางบรษิทัไม่สามารถคาดการณไ์ด ้เดนิทางสู ่ไรช่าลุงเดช เป็นไรช่าทีป่ลกูตน้ชาแบบขัน้บนัได ไล่ลงไปตามแนวเขา 
นอกจากไรช่าแลว้ ยงัมบีา้นพกัรวมถงึรา้นอาหาร ขนม เบเกอรร์ ี ่ชา ไวจ้ าหน่ายอกีดว้ย   

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 
 เดนิทางสู ่วดับา้นเดน่ หรอื วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2437 โดยครบูาชยัยา วดัป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ดเป็น

ผูร้เิร ิม่ มชี ือ่เดมิวา่วดัสหรศีรบุีญเรอืง ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ๆ ซึง่มถี า้อยู่ขา้งใต ้ ประชาชนเชือ่กนัว่าเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละยงัเป็นทีม่า
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ของชือ่วดัอกีดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจา้คณะวดัจงึไดอ้าราธนาครบูาเจา้เทอืง นาถสโีล วดัหวัดง อ าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 
มาเป็นประธานในการกอ่สรา้งศาสนสถานทีส่ าคญัภายในวดัรว่มกบัชาวบา้นทีม่จีติศรทัธาทัง้ชาวไทย ชาวจนี และชนกลุ่มนอ้ยรว่มกนั
ปรบัปรงุวดัขึน้ใหม่ในพืน้ทีก่ว่า 80 ไร ่โดยตวัวดัสรา้งเป็นแบบลา้นนาประยุกตต์ามแนวคดิของครบูาเทอืงทีว่่าจะต่อเตมิสิง่ใดเขา้ไปก็ได ้
แต่ใหม้คีวามมั่นคง และตอ้งการทีจ่ะรวมความเป็นวดับา้นกบัวดัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั   จากน้ันเดนิทางสู ่ดอยม่อนแจม่ ตัง้อยู่ในศนูย ์
พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแมร่มิ เชยีงใหม่ไปสมัผสับรรยากาศอนัสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขนุเขา ทุง่ดอกไม ้
ตามฤดกูาลบนดอย จดุชมววิหลกัๆของดอยม่อนแจม่ มอียู่สองดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทวิเขาสลบักนัววิสวยสดุลกูหูลกูตา อกีดา้นเป็นไร่
ปลกูพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล เดนิทางสูจ่ดุเชค็อนิแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจม่ 
เป็นสะพานไมไ้ผท่ีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกวา่ 200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ใน
มุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว ส่วนทีด่า้นล่างขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้าน
ชนิดตามฤดกูาลเบ่งบาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ สามารถลงไป
ถ่ายรปูในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้ชม 20บาท) อสิระถ่ายภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั น าท่านสู ่น าท่านเดนิทางสู ่ไร่
ดอกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไม่รวมค่าเขา้ชม 30 บาท  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กับรเิวณม่อนแจม่ทีพ่กั: ม่อนไอดนิ /ม่อนเหนือโฮมสเตย ์หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)ทีพ่กับนม่อนแจม่มหีลากหลายสไตล ์เชน่แบบหอ้งพกั เต็นทก์ระ
โจม โดม และทีพ่กัส าหรบั 3ท่าน อาจจะเป็นแบบทีน่อนเสรมิหรอืฟูกเสรมิไดข้ึน้อยู่กบัทีพ่กัแรม 

วนัทีส่าม  ม่อนแจม่–ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่สวนพฤกษศาสตรส์ริกิติิ-์หว้ยตงึเฒ่า-รา้นของฝาก–ท่าอากาศยานเชยีงใหม-่ทา่อากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ  อาหารเชา้/เทีย่ง /---                     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  
 จากน้ันเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ตน้สตรอเบอรร์ ีถ่กูปลกูเรยีงรายไวอ้ย่างสวยงาม 

ท่านสามารถอสิระเขา้ชมแปลงปลกู ถ่ายรปูหรอืสามารถเลอืกซือ้ผลผลติแบบสดๆ
จากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ไม่รวมคา่เขา้สวน (กรณีสวนปิด หรอืชว่ง
เทศกาลหยุดยาวทางบรษิทัอาจจะมสีลบัเทีย่วสวนอืน่ๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนไดโ้ดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศทางบรษิทัไม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได)้  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
 เดนิทางสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์สถานทีอ่นุรกัษแ์ละ

รวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมูต่ามวงศส์กลุต่างๆ โดยจดัปลกูใหส้อดคลอ้งกบั
ธรรมชาตมิากทีส่ดุโดย ทัง้ทางเดนิลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุม่อาคารเรอืนกระจกบนยอด
เขา ทีจ่ะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธุไ์มน้านาชนิด  นอกจากนีย้งั
มรีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายพรรณไมแ้ละรา้นกาแฟภายในอยู่ดว้ย อสิระใหท้่าน
เดนิชมถ่ายภาพหรอืหาซือ้ของฝากกนัตามอธัยาศยั จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู่ จดุ
เชค็อนิแห่งใหม่ไปสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ 
คอืพืน้ทีโ่ครงการหมู่บา้นตวัอย่างตามพระราชด ารขิองในหลวงรชัการที9่และเป็นทีต่ ัง้
ของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ตอนนีเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีเ่ป็นทีนิ่ยมของ
นักท่องเทีย่ว แลนมารค์ของทีน่ี่คอืหุ่นฟางยกัษท์ีต่ ัง้อยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มสีะพาน
ไมไ้ผท่อดยาวเป็นทางเดนิ นอกจากนีย้งัมหุ่ีนฟางรปูสตัวอ์ืน่ๆดว้ย และหุ่นฟางนอ้งใหม่ก็คอื หุ่นฟางนอ้งแกะยกัษ ์ทีใ่หบ้รรยากาศ
เหมอืนอยู่ฟารม์แกะต่างประเทศ สามารถซือ้อาหารป้อนนอ้งแกะได ้อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเชค็อนิกนัไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะรา้นของฝาก เลอืกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เชน่แคบหมู น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง ไสอ้ ัว่ เป็นตน้  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิ FD4109  
23.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

*********************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
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• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

เง่ือนไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 
• ค่าทีพ่กั 2คนื หอ้งละ 2-3ท่าน ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWIN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรบัพกั TWIN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRIPLE อาจเป็น เตยีง
เสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ทัง้นีย่้อมอยู่

ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่
รวมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซ ือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
• ค่าทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เง่ือนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ท่าน 
• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความ

ล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษิทัฯก ากบัเท่าน้ัน 
• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคา

ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ 2-6 ปีไม่เสรมิเตยีง พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว เพิม่ ทีน่ั่ง 

15-17 มกราคม 64 7,888 

ไม่มรีาคาเดก็ 
(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 กุมภาพนัธ ์64 7,888 1,500 16 
12-14 กุมภาพนัธ ์64 7,888 1,500 16 
5-7 มนีาคม 64 7,888 1,500 16 


