
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่ 3D2N 

ซุปตาร์ ต๊ะต่อนยอน กบั ทุ่งดอกไม้หลากสี 

ก าหนดการเดนิทางเดือนธันวาคม 2563 

 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) 



 
 
 
 
 

 

เที่ยวเมืองเหนือ เชียงใหม่เจ้า...ขึน้ดอย สัมผสัอากาศเยน็สบาย ณ ม่อนแจ่ม  

ใจละลายกบัทุ่งดอกไม้งาม ณ ไร่ดอกลมหนาว, ทุ่งดอกมากาเร็ต และ I love flower farm  

สักการะส่ิงศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ พระธาตุดอยสุเทพ, วดัอุโมงค์, วดัพระธาตุดอยค า 

ชมแหล่งท่องเทีย่วสุดฮิป ณ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่  

สัมผสัวถิี Slow life ณ หมู่บ้านแม่ก าปอง 

ปิดท้ายด้วย ช้อปป้ิงของฝาก ณ ตลาดวโรรส  

พเิศษ!!! รับประทานอาหารเที่ยง ณ มีนา มีข้าว ร้านอาหารที่ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาต ิ

**บริการน า้ด่ืมบนรถบัส** 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว กรุ๊ปไซต์ 

10-12 ธันวาคม 2563 8,300.- 2,500.- 16 

11-13 ธันวาคม 2563 8,800.- 2,500.- 16 

**ราคาไม่รวมค่าทปิไกด์ จ่ายเพิม่ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป 
ราคานีส้ าหรับออกเดินทางตั้งแต่ 9 ท่านขึน้ไป **จอยแลนด์ โปรดสอบถาม** 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – วัดพระธาตุ
ดอยค า – แกรนด์แคนย่อนเชียงใหม่  

07.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 



 
 
 
 
 

 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัเชียงใหม่ เทีย่วบินที่ FD4102 สายการบินแอร์เอเซีย (FD) ใชเ้คร่ือง AIRBUS A320  
จ  านวน 180 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3  (น ้ าหนักกระเป๋า 10 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนักเพิ่ม ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย)   

**ราคาทวัร์ไม่รวมค่าบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น าท่านผ่านขั้นตอนการรับกระเป๋า และท าธุระส่วนตัวต่างๆ ท่ี

สนามบิน 
10.00 น. น าท่านชม วดัพระธาตุดอยสุเทพ ตลอดเส้นทาง ข้ึนดอยสุเทพ มีสถานท่ีชมววิ พกัผอ่นหยอ่นใจ ใหไ้ด้

แวะชมกนัอยา่งต่อเน่ือง (รวมค่ารถราง)  
11.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ โบ๊ตเบเกอร่ี เชียงใหม่ (1) 

13.30 น. น าท่านชม วัดอุโมงค์ เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวัวดัตั้งอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่ 
ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ  

15.00 น. น าทุกท่านชม วัดพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่ 1,300 ปี  วดัน้ีมี พระ
เจา้ทนัใจ ท่ีข้ึนช้ือในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิให้โชคลาภและมีญาณวิเศษท่ีให้ผูค้นท่ีเป็นโรคภยัไขเ้จ็บ 
แมก้ระทัง่อมัพฤกษห์รืออมัพาต หายขาดมาไดร้วมถึงผูค้นท่ีนิยมเส่ียงดวงกบักบัการซ้ือหวย 

16.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ แกรนด์ แคนย่อน เชียงใหม่ อยูท่ี่บา้นแพะขวาง หมู่ 3 ต.น ้ าแพร่ อ.หางดง มีขนาดพื้นท่ี
ความกวา้งประมาณ 30 ไร่ มีคนัดินสูงเกือบ 15 เมตร หรือขนาดของตึก 3 ชั้น ลักษณะคล้ายหน้าผา
เหมือนแกรนด์แคนยอน ท่ีรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของกระแสน ้ าตาม
ธรรมชาตินัน่เอง นอกจากเดินชมและถ่ายภาพความอศัจรรยข์องพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถลง ไปเล่น
น ้า และส าหรับใครท่ีช่ืนชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดดหนา้ผาลงน ้ าไดซ่ึ้งถือเป็นกิจกรรมอีกอยา่ง
หน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีนิยม ของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (ราคารวมค่าเขา้ชมแต่ไม่รวมค่า
กิจกรรมและเคร่ืองเล่นต่างๆ) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)  

ทีพ่กั โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 



 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์  – ทุ่งดอกมากาเร็ต - I Love Flower Farm – วัด
เจดีย์หลวง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้ งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้ง
หนองหอย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมือง เชียงใหม่ ไปถึงม่อนแจ่ม มีอากาศเยน็
สบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยงัมีหมอกในตอนเชา้นบัเป็นการตอ้นรับเชา้วนัใหม่ท่ีสดใส และท่ีน่ีก็ยงัมีจุดชม
ววิท่ีสามารถมองเห็น ววิทิวทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

09.30 น. จากนั้นชมความงาม ไร่ดอกลมหนาว เพื่อชมทุ่งดอกเวอร์บีน่า มีฉากหลงัเป็นทิวเขาท่ีมองไดแ้บบ 360 
องศา นาขั้นบนัได ให้ทุกท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของดอกไมต้ามอธัยาศยั (รายการอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมะสม  และการบานของดอกไม้น้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

ในแต่ละปี) 

11.00 น. พาท่านเดินทางเท่ียวชมทางเดินชมธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สกายวอร์คท่ี
สวยท่ีสุดในประเทศไทยท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่ริมจงัหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานท่ี อนุรักษ์และ รวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่
ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจดัปลูกให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติมากท่ีสุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจก
บนยอดเขาท่ีมีทั้ง ความสวยงามและความรู้ ท าให้สวนแห่งน้ีเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจและ สถานท่ี
ศึกษาธรรมชาติ ดา้นพืช และ ภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นมาก 

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (4) บริการท่านด้วย เมนูแบบเซ็ทโต๊ะ 

13.20 น. จากนั้นชมบรรยากาศของทุ่งดอกไม ้กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท (Kuv Niam Forest) เป็นทุ่งมากาเร็ตท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเชียงใหม่ ภายในทุ่งดอกไมมี้มุมสวย ๆ ให้ถ่ายรูปเพียบวิวรอบขา้งโอบลอ้มด้วยทุ่งนาและภูเขา ทุ่ง



 
 
 
 
 

 

ดอกไม้ไล่เฉดสีถึง 3 เฉด คือสีม่วง สีชมพู และสีขาว ท่านสามารถเช่าพร็อบ ไม่ว่าจะเป็นร่ม ตะกร้า
ดอกไม ้หมวก โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเพียงท่านละ 20 บาท อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความงามของ
ดอกมากาเร็ต ตามอธัยาศยั (รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมะสม  และการบาน
ของดอกไม้น้ัน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพภูมอิากาศในแต่ละปี) 

15.20 น. จากนั้นฟินกนัต่อ ณ ไอเลิฟฟลาเวอร์ ฟาร์ม I Love Flower Farm ฟาร์มทุ่งดอกไมข้นาด 8 ไร่ สะพร่ังไป
ดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทั้งดอกคตัเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอก
มาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อน (รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนสวนดอกไม้ตามความเหมะสม  และการบานของ
ดอกไม้น้ัน ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี) 

17.00 น. น าท่านชม วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมยั โดยเฉพาะพระ
เจดีย ์ท่ีปัจจุบนัมี ขนาด ความกวา้งด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดียท่ี์มีความส าคญัท่ีสุดองค์หน่ึงใน
เชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงสร้าง อยูก่ลางใจ เมืองเชียงใหม่  

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม แม่ก าปอง – น า้พุร้อนสันก าแพง – มีนามีข้าว – ตลาดวโรรส –ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

09.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ แม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ แสนอบอุ่น ในหุบเขา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
แบบโฮมสเตย ์และดว้ยความท่ีมีธรรมชาติแสนงดงามแบบไม่ตอ้งปรุงแต่งทั้งความน่ารักจากผูค้นใน
หมู่บา้น 

11.00 น. น าท่านเดินทางไป น ้าพุร้อนสันก าแพง เป็นแหล่งน ้าพุร้อนท่ีมี ช่ือเสียงมาเน่ินนานควบคู่กบัการท่องเท่ียว
ของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาธรรมชาติ ไมด้อก นานาพรรณ และ
ไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาติท่ี่ี มาจากความเปล่ียนแปลงจากใตพ้ื้นโลกก่อก าเนิดน ้ าร้อนท่ี
มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น ้ าร้อนอนัเดือด พล่านพุ่งข้ึนจากใตพ้ื้นพิภพสู่ทอ้งฟ้าสูงถึง 15 เมตร 
เป็นธรรมชาติท่ีน่าท่ึงอยา่งมาก 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ มีนามีข้าว (6) บริการท่านด้วยเมนู A la carte กบัน า้ด่ืมสมุนไพร 1 แก้ว 

หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ ใหทุ้กท่านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

15.00 น.  น าท่านสู่ ตลาดวโรรส เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ แวะซ้ือของฝาก ไส้อัว่ แหนม น ้ าพริก
หนุ่ม แคปหมู ผลิตภณัฑผ์กั ผลไมแ้ปรรูป 

17.00 น.    สมควรแก่เวลาเพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
18.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD4107 
19.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

*** กรุณาศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน
ลูกค้า และ บริษทัฯ  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 



 
 
 
 
 

 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การระบาดของ
โรคติดต่อ , การเมือง , สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย 
สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ ข้ึนอยูก่บัเส้นทางท่องเท่ียว 
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง 

สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรือ โรคประจ าตวั ) กรณีเสียชีวติ จากอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนั
ท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 300 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า 9 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  



 
 
 
 
 

 

 

1. เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  ( เฉพาะการส่งจอยทวัร์เท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ) 

 มัดจ า 50% ต่อท่านจากราคาทัวร์ที่ท่านซ้ือ ก าหนดช าระในวนัถดัไป ไม่เกินเวลา 16:00 น. (นบัรวมวนัเสาร์ และ 
อาทิตย)์ กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 
ทนัทใีนวนัจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 14 วนั  ( นบัรวมวนัเสาร์ และ อาทิตย ์)  

 หากไม่มกีารช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตยกเลิกท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์ ,  หรือ
แนบสลิป ผ่านระบบจองทีน่ั่ง ออนไลน์ ของทางบริษทัฯ   
 

1.1 เง่ือนไขยกเลกิการจองทวัร์  
** เป็นไปตามพระราชบัญญตัธุิรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ ** 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง ได้แก่ ค่ามัดจ าบัตร
โดยสารเคร่ืองบิน )  

 ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนั แต่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50%  ( จากราคาทวัร์ทีซ้ื่อ โดยหัก
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง ได้แก่  มัดจ าค่าบริการ โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ช าระมาทั้งหมด / สามารถเปลี่ยนแปลง
ผู้เดินทางได้ ( เปลีย่นช่ือ ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7วนั  

 
1.2  เง่ือนไขกรณเีกดิภัยพบิัติ 
     ไม่ว่ากรณใีดๆ หากเกดิภัยพบิัติ ตามธรรมชาติ หรือ ภัยพบิัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 
แผ่นดินไหว สึนามิ หรือ โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือ จังหวดัที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะน า
เหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ และบริษัทฯจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่จะขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณา
เล่ือนการเดินทางออกไปได้ ตามทีบ่ริษัทได้แจ้ง จนกว่าภัยพบิัติน้ันจะส้ินสุดลง 
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ



 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้จงัหวดัท่ีระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบัได ้และ การจัดที่
น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการ
เดินทาง บตัรโดยสาร ไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงินได ้
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว)  

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณ ี

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 
โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือ ในส่วนของ



 
 
 
 
 

 

การบริการของทางจงัหวดัท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ บางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จะหาสถานที่
ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ี ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีหา้มเดินทาง 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
จงัหวดันั้นๆเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 



 
 
 
 
 

 

11. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

13. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ 
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้กบัเรา ดูแลเร่ืองการท่องเทีย่ว และ บริการ *** 


