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กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – เชียงใหม ่

 คาเฟช่ม - วดัพระธาตุดอยคำ - มอ่นแจม่  
 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิสายการบินไทยสมายด์  (THAISMILE AIRWAYS) 

 ....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการ

เช็คอิน 

10.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิเมืองเชียงใหม ่โดยเที่ยวบนิ WE108 

11.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองเชียงใหม ่จงัหวัดเชียงใหม ่ 

สำคัญโปรดอ่าน : เนื่องจากผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ทำให้ไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปได้ ดังนั้น

สายการบนิ ไฟล์ทบนิ และราคาตัว๋เครือ่งบินอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนออกตั๋ว

เครื่องบิน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวย

สไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่า

ดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย แต่เนรมิตไว้ใน

เมืองเชียงใหม่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน้ำตก 

บ่ อ ป ลาค ราฟ  ที่ จั ด ส วน ได้ อ ย่ า งล งตั ว 

เมนูอาหารให้ เลือกหลายเช่นLemon Tart,

มูซช็อคโกแล็ต ที่ขึ้นชื่อเค็กส้ม,กาแฟดำ,ช็อค

โกแลตนม ที่เป็นSignature,กาแฟสายไหม 

(ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องด่ืม) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจงัหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 

ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 

กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ห่งหริภุญ

ชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี 

พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลา

การเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น 

เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านนิยม

เรียกว่า "วัดดอยคำ" ไฮไลท์ที่สำคัญของ

การมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คือการมา

สักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่าง
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มากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ด้านหลังของวัดท่านจะได้พบเห็นกับวิวของเมื่อง

เชียงใหม่อีกด้วย  

 

วิธีขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แล้วตาม

ด้วยชื่อ ....... แล้วตามด้วยเรื่องที่ต้องการขอให้ละเอียด แล้วบอกองค์หลวงพ่อทันใจขอให้สิ่งที่ขอสำเร็จ

โดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะนำมะลิจำนวน ..... มาถวายแก่ท่าน” *แนะนำ ควรขอในสิ่งที่เป็น

พื้นฐานของความเป็นไปได้* 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม 

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูด

บรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา จุดชมวิวหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่ง

เป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง 

ซึง่จะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล 

 

จากนัน้ นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม มอ่นววิงาม หรือเทียบเทา่ (หอ้งพักเปน็แบบเตน็ท์โดม กรณีหอ้ง 

  พักเตม็ขอสงวนสทิธิ์ปรับเปลีย่นรุปแบบหอ้งพักตามความเหมาะสม) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก .... เซตหมูกระทะ (2-3 ท่าน 1 ชุด และ 4 ท่าน 2 ชุด) 

   

วันทีส่องของการเดนิทาง มอ่นแจม่ – SKY WALK มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รด่อกลมหนาว – 

    ไรส่ตอเบอร์รี ่- อนุสาวรยี์ครูบาศรีวชิัย – วดัพระธาตุดอยสุเทพราช 

                             วรวหิาร - ชอ้ปปิ้ง วัน นมิมาน 

เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตาม

แนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก 

ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่

ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอก



 

 

เชียงใหม ่3 วัน  -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

คอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ง

ดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศยั 

จากนั้น นำท่านสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี 

เป็นสวนดอกไม้บนม่อนแจ่ม ท่านจะได้สัมผัสกับวิวของสวนดอกไม้ และอากาศที่เย็นสบาย

ของดอยม่อนแจ่ม (ขอสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า)  

 

จากนั้น นำท่านชม ไร่สตอเบอรี่ แน่นอนอยู่แล้วว่าเมื่อมาเยือนม่อนแจ่มทั้งที ต้องไม่พลาดที่จะได้

สัมผัสกับอากาศเย็นๆพร้อมกับการเดินชมไร่สตอเบอรี่ ท่านจะได้ลิ้มลองผลสตอเบอรี่สดๆจาก

ไร่ มีจำหน่ายให้ท่านเลือกซื้อ (โดยปกติผลสตอเบอรี่จะมีช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ของ

ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นทดแทน ในกรณีท่ีไร่สตอเบอรี่ยงัไม่พร้อมให้บริการท่าน)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียค์รูบาศรวีชิัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนกับุญแห่งล้านนาไทย และปชูนีย

บคุคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจบุัน 

โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับ

ประวัติศาสตรเ์มืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจาก

ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟวูัดวาอาราม 

โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให้

กลับมามีชีวิตชีวาอกีครั้งหนึ่ง และที่สำคัญครูบาศรีวิชัย

เป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วม

ใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตดุอย

สุเทพ หรอืเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง ขึ้นดอยสุ

เทพ ที่ทำให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของ

ธรรมชาตแิละกลิ่นอายแหง่อารยธรรมล้านนาในทกุ

วนันี ้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้

ครูบาศรีวิชัยก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรมธาตุเลยทเีดียว 
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จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สร้างขึ้นเมื่อป ี พ.ศ. 1927 ในสมัย

พญากือนา กษัตริย์องค์ท่ี 6 แห่งอาณาจกัรล้านนา ราชวงศม์ังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 เมือ่ถึงแล้ว

สามารถเดินทางขึ้นชมได้ 2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาค 300 ขั้น และทางรถราง (หมายเหตุ : 

รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลงแล้ว) ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณสิบกว่ากิโลเมตรใช้เวลา

ประมาณครึ่งชั่วโมง วดัแห่งนี้ถอืเป็นปูชนยีสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครที่มาเยือนเมือง

เชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่ายงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ วนั นมิมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาว

เชียงใหม่และนกัท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่ง

รวมคาเฟ่และร้านอาหารดไีซน์เก๋ๆ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอฐิดินเผา มีซุ้มประตโูค้ง 

ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปตัยกรรมยุโรป บนพื้นท่ีกว่า 13 ไร่ เป็นศนูย์การค้าชุมชนแห่ง

ใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง กว่า 100 ร้านค้าชั้นนำ หรือท่านที่ต้องการเดินทางสู่ถนนคนเดินก็

สามารถเดินทางได้ง่ายด้วยตัวท่านเองโดยมีมัคคุเทศกแ์นะนำแก่ท่าน (หมายเหตุ : สำหรับ

ท่านที่ต้องการท่องเท่ียวและเดินทางกลบัโรงแรมเองโปรดแจ้งความประสงค์กับมคัคุเทศก์)  

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย...เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

จากนัน้ นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง  สวนดอกไมแ้มร่มิ – ถา่ยรูปประตูทา่แพ - เจดีย์หลวง -  

     วัดพระสงิห์วรมหาวหิาร – วดัสวนดอก - ตลาดวโรรส -  

                              สนามบนิเชียงใหม ่- สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ แม่ริม บริเวณ

อ ำ เภ อ แม่ ริ ม นี้  มี ส วน ดอก ไม้ ม า ก ม าย

หลากหลายสวน สวนที่มีชื่อเสียงมากอาทิ I 

love flower farm , สวนดอกไม้ลุงลพ , ไร่กลิ่น

เกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไม้ป้านก

เอี้ยง แต่ละสวนก็จะมีดอกไม้จัดแต่งสวนที่

แตกต่างกันไป เช่น ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์ 
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(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา 

และรายการทวัร์)  

จากนั้น นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่า

ชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 

1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบาน

ประต ู(หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมนี้ในกรณีท่ีถนนปดิ หรือมีการจดังาน)  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนั้น นำท่านชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงในจงัหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ 

ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้าง

ในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาด

ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัด

เชียงใหม่ วัดเจดียห์ลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศนูยก์ลางทางการ

ปกครองของอาณาจักรล้านนา 

จากนั้น นำท่านสักการะ “พระพุทธสิหิงห์” วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงศิลปะแบบล้านนาอย่างวิจิตรตระการตา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ

อย่าง ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไทยนิยมไปกราบไหว้ สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 1888 โดย พญาผายู 

กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 ของราชวงศ์มังราย เพื่อบรรจุพระอัฐิของ พญาคำฟู พระราชบิดา

ของพระองค์ ด้านหน้าของวัดจะมี วิหารหลวง สร้างในสมัยของ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อปี พ.ศ. 

2467 เราจะสังเกตได้ว่าวิหารหลวงแห่งนี้มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบล้านนาและ

รัตนโกสินทร ์ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของ พระศสีรรเพชญ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นพระ

ประธาน ส่วนด้านหน้าตรงวงเวียนของพระวิหารจะมี อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สร้างขึ้นเพื่อ

รำลึกถึง ครูบาเจ้าศรีวิชัย อดตีเจ้าอาวาสของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
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จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้งท่ี ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ 

และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็

จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้  ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่

นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ

จำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่ง

รวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย 

21.15 นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยสมายด์ THAISMILE AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ WE121 

22.35  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมร่ิม 3 วัน  (WE) 

*** สำหรับผูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกว่า 26 ท่านขึน้ไป *** 

อัตราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร์ผูใ้หญ/่เดก็ 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

22 – 24 ตุลาคม 2564 13,999 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 12,999 2,000 

17 – 19 ธันวาคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธันวาคม 2564 13,999 2,000 

** ไมม่ีวันเดนิทางที่ทา่นตอ้งการ สามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทำกรุป๊สว่นตัวได ้** 

 

* กรณพีัก 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทำการเสรมิเตียงไดเ้ทา่นัน้ * 

ราคาทวัร์นีส้ำหรับนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น  

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจำนวนขัน้ตำ่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ 

กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจำนวนดังกลา่ว  

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรือรา้นคา้บางแหง่อาจจะยังไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได้*** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานทีด่ังกลา่ว อันมาจากเหตุสุดวสิัย** 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั โดยสายการบินไทยสมายด์แอร์เวย์ 

2. ค่ารถตู ้... จำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่าที่พัก 2 คืน / คา่ธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ยังไม่รวมค่าทิป) 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มนิิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตวัที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่ม

ตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท / ทรปิ / ทา่น 

 เงือ่นไขการจอง และชำระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน พรอ้มชำระเงนิ 

คา่มัดจำทา่นละ 7,000.- บาท ... สำหรับค่าทวัร์ส่วนที่

เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน ... 

หากไมช่ำระภายในเวลาทีก่ำหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ 

ยนิดใีห้บรษิัทฯ ทำการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ึดเงนิมัด

จำทนัที 
 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้่านชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

 หมายเหตุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-

เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบ ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่

คืนค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทาง

บริษัทฯ ไม่ได้รบัค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

ปัญหาการจราจรตดิขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. เชียงใหม่ 3 วนั 2 คืน (WE) ............วนัเดินทาง......................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์.......................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง...............) 
 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมำยเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 

   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


