
 
 
 

 

 

 

 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกว่า  20  ป ี

แอ่วเชียงใหม่ แม่กําปอง 3 วัน 2 คืน 11 - 13 เม.ย.,2 – 4 พ.ค. 64 (FD) 
แอว่เหนอื เยอืนวดัพระธาตดุอยคาํ วดัพระธาตดุอยสเุทพ 

แกรนดแ์คนยอน เชยีงใหม ่ไรด่อกลมหนาว  

สวนพฤกษศาสตรส์ริกิติิ์ แมก่าํปอง 

โดยสารการบินแอรเ์อเชยี(FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 11 – 13 เม.ย. และ 2 – 4 พ.ค. 2564 เพียง 12,999 บาท 

......รถตู ้VIP 8 ทา่น....

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนญุาตธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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วนัเดินทางวนัที ่11 – 13 เม.ย. (หยดุสงกรานต)์, 2 – 4 พ.ค. 64 (วนัฉตัรมงคล) 

 

ดอนเมอืง – เชยีงใหม ่  เชยีงใหม ่– ดอนเมอืง 

กาํหนดวนั

เดนิทาง 

เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

 เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

11 – 13 เมษายน 

2564 
FD 3445 

DMK 

07.30 

CNX 

08.45 
 FD 3432 

CNX 

17.30 

DMK 

18.45 

02 – 04 พฤษภาคม 

2564 
FD 3445 

DMK 

07.30 

CNX 

08.45 
 FD 3440 

CNX 

16.25 

DMK 

17.35 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – 

วัดพระธาตุดอยคํา - GRANDCANYON CHIANGMAI – เข้าสู่ที่พัก 

05.30 น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาเตอร์ “สายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

(สมัภาระน้าํหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลดและถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.) 

07.30 น. ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบินAIR ASIA X เที่ยวบิน FD 3445 

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

วนัที ่ กาํหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค่าํ โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ – 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์  – วัดพระธาตุ

ดอยคาํ GRAND CANYON CHIANGMAI -เข้าสู่ที่พัก 

✈   

NOVOTEL 

CHIANGMAI 

NIMMAN 

JOURNEYHUB 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว – สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทุ่งดอกไม้กู๊เนียร์ ฟอร์

เร็ช – สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – วัดเจย์ดีหลวง 

   

NOVOTEL CHIANGMAI 

NIMMAN JOURNEYHUB 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
แม่กําปอง – น้ําพุร้อนสันกําแพง – มีนา มีข้าว – 

ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่ 
  ✈ 
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08.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

ด้านสัมภาระ พาทุกท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” พระธาตุประจําปีมะแม และเป็นวัด

คูบ้่านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ  เริ่มต้ังแต่ทางขึ้นพระ

ธาตุซ่ึงเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าบริเวณวัดท่านจะพบเจย์ดีทรงเชียงแสน  

ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม  ปิดด้วยทองจังโก 2 ช้ัน ซ่ึงก่อสร้างตามแบบศิลปะ

ล้านนา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 

   

บ่าย นําท่านเดินทางชม “วัดอโุมงค”์ อีกหนึ่งวดัที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดต้ังอยู่ในตวั

เมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ...... 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุดอยคํา” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากกว่า 1 ,400 

ปีต้ังอยู่บริเวณดอยคํา  ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร 

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  นักท่องเที่ยวนิยมไปขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”  เช่ือว่า

หากท่านมาขอพรหลวงพ่อทันใจถ้าเป็นผลสัมฤทธิ์แล้วต้องกลับมาแก้บนด้วยดอกมะลิ 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่” ต้ังอยู่อําเภอหางดง มีขนาดพื้นที่ความกว้าง

ประมาณ 30 ไร่ มีคันดินสูง 15 เมตร หรอืขนาดของตึก 3 ช้ัน ลักษณะคล้ายหน้าผาเหมือนแก

รนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ําตาม

ธรรมชาติ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพความอัศจรรย์ของพื้นที่แกรนด์แคนยอน และ

สําหรับใครที่ช่ืนชอบความผาดโผน สามารถร่วมกิจกรรมกระโดดหน้าผาลงน้ําได้เ  ซ่ึงป็น

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ราคา

ทัวร์รวมค่าเข้าชมแต่ไม่รวมค่ากิจกรรมและเครื่องเล่นต่างๆ) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (2) 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก  NOVOTEL CHIANGMAI NIMMAN JOURNEYHUB หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง ม่อนแจม่ – ไร่ดอกลมหนาว – สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ –  ทุ่งดอกไม้

กู๊ดเนียร์ ฟอร์เร็ช  สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง – วัดเจย์ดีหลวง  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม หรอืโครงการหลวงหนองหอย ซ่ึงที่ม่อนแจ่มมีอากาศที่เย็นสบาย

เกือบตลอดทั้งปี ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรยีงตัวอย่างสวยงามทา่นจะได้

สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอก ไม้นานาชนิด ทิวเขา

สลับซับซ้อนชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม และยังมีรถเล่นฟอร์มูล่าม้ง

เป็นรถไฟรางไม้แห่งแรกในประเทศไทย สนุกสุดมันในอําเภอแม่ริมที่ปลุกอะดรีนาลีน ของคุณ

ให้ต่ืนพร้อมลุยความร้อน ผจญภัยแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ไฮไลท์ต้องยกให้รางรถไฟไม้ที่ทิ้งตัวลง

ด้านล่าง พร้อมชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)  

จากนั้น พาท่านชมความงามของทุ่งดอกเวอร์บีน่า มีฉากหลังเป็นทิวเขาที่มองได้แบบ 360 องศา นา

ขั้นบันได ณ “ไร่ดอกลมหนาว” ให้ทุกท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของดอกไม้ตาม

อัธยาศัย (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมะสม  และการบานของ

ดอกไม้นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี) 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ” สกายวอร์คที่สวยที่สุดใน

ประเทศไทยที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ต้ังอยู่ที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตาม

วงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรือน

กระจกบนยอดเขาที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทําให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

และสถานที่ศึกษาธรรมชาติด้านพชืและภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) 
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บ่าย พาท่านเดินทางชมบรรยากาศของทุ่งดอกไม้ “กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ช” (Kuv Niam Forest) ทุ่งมากา

เร็ตที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ภายในทุ่งดอกไม้มีมุมสวยๆโอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขา ทุ่งดอกไม้

ไล่เฉดสีถึง 3 เฉด คือสีม่วง สีชมพู และสีขาว (ท่านสามารถเช่าพร็อบ เช่น ร่ม หมวก ตะกร้า

ดอกไม้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 20 บาท) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของ

ดอกมากาเร็ต ตามอัธยาศัย (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมาะสม  

และการบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี)  

จากนั้น พาท่านเพลิดเพลินกันต่อ ณ “สวนดอกไมป้า้นกเอีย้ง” สวนดอกมากาเร็ต มีสีม่วง ชมพู มีมุมให้

ถ่ายภาพพร้อมพร็อพแบบจัดเต็ม มีทั้งตู้โทรศัพท์สีแดง เปียโนสีขาว โต๊ะส่องกระจก เก้าอี้ไม้ไผ่ 

เต๊นท์กระโจม ชอบอันไหนเลือกได้เลยอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และแอ็คท่า

โพสต์สวยแข่งกับดอกไม้ตามอัธยาศัย (โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความ

เหมาะสม  และการบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี) 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร” หรือ วัดโชติการาม วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ภายในประดิษฐานเจย์ดีใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ หน้าประตูทางเข้า

วิหารมีบันไดนาคเลื้อย หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดดงาม มีเสาอินทขิล หรือ

เสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่  ประดิษฐานอยู่ในวิหารจัตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก   นับแต่

อดีตมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 

เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสําคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (5)  

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก  NOVOTEL CHIANGMAI NIMMAN JOURNEYHUB หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม แม่กําปอง – น้ําพุร้อนสันกําแพง – มีนา มีข้าว – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่“บ้านแม่กําปอง” สถานที่เที่ยวยอดฮิตเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

ต้ังอยู่ท่ามกลางขุนเขา  โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีลําธารไหลผ่าน

หมู่บ้านและป่าไม้ที่สมบูรณ์  สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี  อิสระให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิต

ชาวบ้าน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  หรือไปจิบกาแฟยามเช้าที่ร้าน The Giant Chiang Mai ร้าน

กาแฟบนต้นไม้สุดฮิต   
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “น้ําพุร้อนสันกําแพง” นําท่านพบกับความมหัศจรรย์ที่มาจากความ

เปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกที่ก่อให้เกิดน้ําร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส ตลอด

ทางเดินมีธารน้ําแร่ร้อนๆ ที่จากตัวน้ําพุร้อนจากทางด้านบน ธารน้ําร้อนขนาดกว้างราวๆ 2 

เมตร ที่มีอุณหภูมิต้ังแต่ร้อนมากจนถึงแบบอุ่นๆ ของ 2 ฝั่งธารน้ํา ถูกจัดเป็นที่นั่ งสําหรับให้

นักท่องเที่ยวได้ห้อยขาแช่เท้าในน้ําแร่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ส่วนด้านหน้าของ

บ่อน้ําพุร้อนขนาดใหญ่ มีพื้นที่สําหรบันักท่องเที่ยวให้เข้าไปทํากิจกรรมต้มไข่ 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “ร้านมีนา มีข้าว” ตัวร้านเป็นอาคารไม้ทรงโบราณ ที่มีน้ําล้อมรอบ มีเสียง

สายน้ําไหลตลอดเวลาทําให้รู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ  อาหารแนะนําของร้าน อาทิ 

ข้าว 5 สี (ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวกล้องแดง, ข้าวอัญชัน, ข้าวดอก

คําฝอย) แกงกระท้อนคอหมูย่าง ปลาทอดยําตะไคร้ที่นํามะพร้าวอบแห้งมาใส่เพิ่มกลิ่นหอมและ

รสชาติที่กลมกล่อมให้มากขึ้น เครื่องดื่มแนะนํา จะเป็นน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ําลําไย

อัญชันมะนาว  น้ําข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น สถานที่ที่นอกจากมีจะร้านอาหารแล้วยังมีร้านค้า

เล็กๆที่นําสินค้าที่อยู่ภายในชุมชนมาขาย อาทิ งานฝีมือ จานเซรามิก กระเป๋าสาน มา

จําหน่ายอีกด้วย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมีนา มีข้าว (7)  

  

จากนั้น พาท่านช้อปป้ิง “ตลาดวโรรส” หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ 

และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็

จะต้องมาจับจ่ายหาซ้ือข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้  ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่

นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซ้ือของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นช่ือ

จําพวกไส้อั่ว แหนม น้ําพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่ง

รวมอาหารพ้ืนเมืองราคาถูกอีกมากมาย       

17.30 น. เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินAIR ASIA เที่ยวบิน FD 3432 

18.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย

มีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ.  

 



 
 
 

 

เชยีงใหม ่แมก่าํปอง 3 วนั 2 คนื  -7- 

www.avenue.co.th 

อตัราคา่บริการ ....แอว่เชยีงใหม ่แมก่าํปอง 3 วนั 2 คนื (FD) 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ ทีน่ั่ง 

11 – 13 เมษายน 2564 12,999.- / ทา่น 1,000.- / ทา่น 8 - 9 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 12,999.- / ทา่น 1,000.- / ทา่น 8 - 9 

หมายเหตุ  

1. ทัวร์ภายในประเทศ บริษทัจะคอนเฟิร์มกรุป๊ออกเดินทาง และรบัจํานวนสูงสุดกรุ๊ปละ 8 ท่าน 

2. ต๋ัวเครื่องบิน มีการปรบัราคาขึ้นหรอืเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  ทั้งนี้ต๋ัวที่ออกสาํหรับคณะเดินทาง     

จะเป็นต๋ัวเดี่ยวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) 

3. โรงแรมที่พกั  มีการปรบัราคาขึ้นหรอืหาโรงแรมเทียบเท่า  กรณีโรงแรมเดิมไม่สามารถรองรบัคณะได้ 

**โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้า่นรบัทราบราคาและเงือ่นไข  กอ่นมกีารเรยีกเกบ็ชาํระมดัจาํ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเชีย ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ํามันและคนขบันําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

3. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ําอุ่น พกัห้องละ 2ท่าน 

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มือ้ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัติหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้

ขึน้อยูก่ับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติทีเ่พิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ  ท่านละ 500 บาท / ท่าน  



 
 
 

 

เชยีงใหม ่แมก่าํปอง 3 วนั 2 คนื  -8- 

www.avenue.co.th 

 

เงือ่นไขการจองและสาํรองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจําภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 50% 

ของราคาเต็ม 

2. ชําระส่วนที่เหลือกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชําระเต็ม

จํานวน 100% 

4. หากไม่ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละ

สิทธิ์และไม่สามารถเรยีกเงินมัดจําคืนได้ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระเงนิของทา่นเปน็สาํคญั 

 

เงือ่นไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญหากท่านไมส่ามารถท่องเที่ยวได้

ตามเวลาหรือสถานที่ทีก่ําหนดไว้ในโปรแกรมหรอืไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่

สามารถเรยีกร้องค่าบริการในส่วนนัน้คืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทีอ่าจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฏิเสธการ

เข้าเมืองการยกเลิกหรอืลา่ช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่

อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้า

ประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําในทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทกุกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเต็มจํานวน

แล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

5. การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อน

การเดินทางได ้
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ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถตู้ 8 - 9 ที่นั่ง คณะจองจํานวน (ผู้ใหญ่) ตํ่ากว่า 8 ทา่น 

 

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

รายการทวัร์..............แอ่วเชียงใหม่ แม่ก ำปอง 3 วนั 2 คนื (FD)...............วนัเดินทาง................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

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

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


