
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– คาเฟ่ชม – วดัพระธาตดุอยค า –  มอ่นแจม่ 

 

08.00 พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยสมายด ์(WE) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเช็คอนิ 

10.15 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่ยบนิที ่WE108 
11.35 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหยดัเชยีงใหม ่

 

 
ส าคญัโปรดอา่น : เนือ่งจากผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ท าใหไ้มส่ามารถออกต ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปได ้ดงัน ัน้สายการบนิ 

ไฟลท์บนิ และราคาต ัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

  
เทีย่ง บรกิารอาหรกลางวนั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สยนสยยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสยนป่าดบิชืน้เหมือนอยู่บนยอดดอย แต่

เนรมติไยใ้นเมอืงเชยีงใหม่ มบีรรยากาศแบบสยนมนี ้าตก บอ่ปลาคราฟ ทีจ่ัดสยนไดอ้ย่างลงตัย เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลายเชน่

Lemon Tart,มซูช็อคโกแล็ต ทีข่ ึน้ชือ่เค็กสม้,กาแฟด า,ชอ็คโกแลตนม ทีเ่ป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รยมคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่) 

 

 
 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นยัดส าคัญในจังหยัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กย่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเยณดอยค า 
ดา้นหลังอทุยานหลยงราชพฤกษ์ ห่างจากตัยเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร ยดัพระธาตดุอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ

นางจามเทยกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดย้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชือ่ยัดสยุรรณบรรพต แต่ชายบา้นนิยมเรยีกยา่ "ยัดดอย
ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ ยัดแห่งนี้ก็คอืการมาสกัการะ หลยงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของคยาม

ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของยัดท่านจะไดพ้บเห็นกับยยิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดย้ย (หมายเหตุ : ทีย่ัดไม่มจี าหน่ายดอก
มะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 

จดุธูป 3 ดอก แลย้ตัง้นะโม 3 จบ แลย้ยา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลย้ตามดย้ยชือ่ ....... แลย้ตามดย้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลย้บอกองคห์ลยงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อส าเร็จโดยดย่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลย้จะน ามะลจิ านยน 

..... (50 พยงขึน้ไป) มาถยายแกท่า่น” *แนะน า คยรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของคยามเป็นไปได*้ 

 

 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยูใ่น ศนูยพั์ฒนาโครงการหลยงหนองหอย ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมร่มิ จังหยัดเชยีงใหม่ การ

เดนิทางไม่ทลุักทเุล ใครมรีถพารถมาหย่อนไย ้แลย้เดนิสดูบรรยากาศใหฉ้ ่าปอด กอดภูเขา จุดชมยยิหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม 
มีอยู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทยิเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลยง ซึง่จะ

เปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดกูาล 
 

เย็น บรกิารหมูกะทะ (2-3ทา่น 1ชุด และ 4ทา่น 2ชุด) 
 

ทีพ่กั มอ่นววิงาม หรอืเทยีบเทา่  

 (หอ้งพักเป็นแบบเต็นทโ์ดม กรณีหอ้งพักเต็มขอสงยนสทิธิป์รับเปลีย่นรูปแบบหอ้งพักตามคยามเหมาะสม) 
 



 

 

 
 

วนัทีส่อง มอ่นแจม่ – SKY WALK มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รด่อกลมหนาว – ไรส่ตอเบอรี ่– อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระ

ธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร – ชอ้ปป้ิง วนั นมิมาน 

 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้  
 

 น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแหง่ใหม่ Skywalk มอ่นแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผท่ีท่อดยายเลาะตามแนยเชงิเขา คยามยายกยา่ 200 
เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดย้ยดอกไมส้สีัน

สยยงามไปตลอดแนย สย่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดกูาลเบง่บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอ

สมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ อสิระถ่ายภาพ
บรรยากาศตามอธัยาศยั  

 

 
 



 

 

น าท่านสู ่ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านเขา้ชมสยนดอกไมต้ามฤดูกาลที่มดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี เป็นสยนดอกไมบ้นม่อนแจ่ม 
ท่านจะไดส้ัมผัสกับยยิของสยนดอกไม ้และอากาศทีเ่ย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม (ขอสงยนสทิธปิรับเปลีย่นสยนดอกไมต้าม

คยามเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลย่งหนา้) 

 

 
 

น าท่านชม ไร่สตอเบอรี ่แน่นอนอยู่แลย้ยา่เมือ่มาเยอืนม่อนแจ่มทัง้ท ีตอ้งไม่พลาดทีจ่ะไดส้ัมผัสกับอากาศเย็นๆพรอ้มกับการ

เดนิชมไร่สตอเบอรี ่ทา่นจะไดล้ิม้ลองผลสตอเบอรีส่ดๆจากไร่ มจี าหน่ายใหท้า่นเลอืกซือ้ (โดยปกตผิลสตอเบอรีจ่ะมชีย่งเดอืน
พฤศจกิายน-มีนาคม ของทุกปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ขอสงยนสทิธิง์ดเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่ยอืน่

ทดแทน ในกรณีทีไ่ร่สตอเบอรีย่ังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารทา่น)  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 
น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ ือ่ยา่เป็นนักบุญแห่งลา้นนา

ไทย และปูชนียบุคคลที่ชายเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดย
เรื่องรายของครูบาศรียชิัยนั้นมีคยามผูกพันกับประยัตศิาสตร์เมืองเชยีงใหม่เป็น

อย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูยัดยาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามีชียติชียาอีกครั้งหนึ่ง และที่

ส าคัญครูบาศรียชิัยเป็นผูร้เิริม่ชักชยนใหป้ระชาชนชายเหนือ ร่ยมแรงร่ยมใจกัน

สรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่ยัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดย้่าเป็นผู ้
บกุเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสเุทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชืน่ชมคยามงามของ

ธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกยันนี้ นอกจากนี้หลายคนยัง
เชือ่กันยา่ เพียงไดม้าไหยค้รูบาศรยีชิัยก็เสมอืนไดก้ราบสกัการะพระบรมธาตเุลย

ทเีดยีย 

  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 

1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชยงศม์ังราย 
พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุองคใ์หญ่ ทีไ่ดท้รงเก็บไยส้ักการบชูา



 

 

สย่นพระองคถ์งึ 13 เมือ่ถงึแลย้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหตุ : 
รยมคา่รถรางราคาขึน้/ลงแลย้) ระยะทางจากเชงิดอยถงึยัดประมาณสบิกย่ากโิลเมตรใชเ้ยลาประมาณครึง่ชั่ยโมง ยัดแห่งนี้ถอื

เป็นปชูนยีสถานคูเ่มอืงเชยีงใหม ่ถา้หากใครทีม่าเยอืนเมอืงเชยีงใหมแ่ลย้ไมไ่ดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนยา่ยังมาไม่ถงึเชยีงใหม ่

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเหมนิท ์ย่านทีช่ายเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่ยรูจ้ักใน
ฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รยมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ ดย้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดย้ย

อฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป บนพืน้ทีก่ยา่ 13 ไร่ เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็น

ทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กยา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า หรอืทา่นทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดย้ยตัยทา่นเองโดย
มมีัคคเุทศกแ์นะน าแกท่า่น (หมายเหต ุ: ส าหรับท่านทีต่อ้งการทอ่งเทีย่ยและเดนิทางกลบัโรงแรมเองโปรดแจง้คยามประสงค์

กบัมัคคเุทศก)์  
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สวนดอกไม ้แม่รมิ – ถา่ยรูปประตูทา่แพ – เจดยีห์ลวง – วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร – วดัสวนดอก – ตลาดวโรรส – 

สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้แมร่มิ บรเิยณอ าเภอแม่รมินี้ มสียนดอกไมม้ากมายหลากหลายสยน สยนทีม่ชี ือ่เสยีงมากอาท ิI 
love flower farm , สยนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กลิน่เกษร , สยนลงุจยนป้าใจ๋ , สยนดอกไมป้้านกเอีย้ง แตล่ะสยนก็จะมดีอกไมจ้ัด

แต่งสยนทีแ่ตกต่างกันไป เชน่ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร ์(ขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสยนดอกไมต้ามคยามเหมาะสม 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเยลา และรายการทยัร)์ 
 



 

 

 
 

น าทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่ยา่ใครจะมาเชยีงใหมก็่ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถา่ยรูป โพสทา่ชคิๆที ่ถา่ยรูปประตทูา่แพ หรอื
ชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรือก เป็นประตูทางทศิตะยันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเยยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู

เมอืงเพยีงแหง่เดยียทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงยนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนีใ้นกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 

น าทา่นชม วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นพระอารามหลยงในจังหยัดเชยีงใหม่ มชี ือ่เรยีกหลายชือ่ ไดแ้ก ่ราชกฏุาคาร ยัดโชตกิา
ราม สรา้งขึน้ในรัชสมัยพญาแสนเมอืงมา พระมหากษัตรยิรั์ชกาลที ่7 แห่งราชยงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งแน่ชดั สนันษิฐาน

ยา่ยัดแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมกีารบรูณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ทีปั่จจบุันมขีนาดคยามกยา้ง
ดา้นละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีคยามส าคัญอกีองคห์นึ่งของจังหยัดเชยีงใหม่ ยัดเจดยี์หลยงสรา้งอยู่กลางใจเมือง

เชยีงใหม ่ซึง่แตเ่ดมิถอืยา่เป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 

 
น าทา่นสกัการะ “พระพุทธสหิงิห”์ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร พระอารามหลยงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปะแบบลา้นนาอย่างยจิติร

ตระการตา อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปส าคัญอย่าง ทีพุ่ทธศาสนกิชนทั่ยไทยนิยมไปกราบไหย ้สรา้งขึน้เมอืปี พ.ศ. 
1888 โดย พญาผายู กษัตรยิเ์ชยีงใหม่องคท์ี ่5 ของราชยงศม์ังราย เพื่อบรรจุพระอัฐขิอง พญาค าฟ ูพระราชบดิาของพระองค ์

ดา้นหนา้ของยดัจะม ียหิารหลยง สรา้งในสมัยของ ครูบาเจา้ศรยีชิยั เมือ่ปี พ.ศ. 2467 เราจะสงัเกตไดย้า่ยหิารหลยงแห่งนี้มกีาร

ผสมผสานกันระหยา่งศลิปะแบบลา้นนาและรัตนโกสนิทร ์ดา้นในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระศสีรรเพชญ พระพุทธรูปขนาดใหญ่
ทีเ่ป็นพระประธาน ส่ยนดา้นหนา้ตรงยงเยยีนของพระยหิารจะมี อนุสายรียค์รูบาศรยีชิัย สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึ ครูบาเจา้ศรยีชิัย 

อดตีเจา้อายาสของยดัพระสงิหย์รมหายหิาร 



 

 

 
 

อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดวโรรส หรือ กาดหลยง ถอืเป็นตลาดที่ใหญ่ทีสุ่ดของจังหยัดเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี
ประยตัอินัยายนานมานับรอ้ยปี นักทอ่งเทีย่ยหรอืคนเชยีงใหมเ่อง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้ยของกนัยังกาดหลยงแห่งนี้ ตลาด

แห่งนี้ยังมสีนิคา้ตา่งๆ ทีนั่กทอ่งเทีย่ยมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสยีสย่นใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่จ าพยก
ไสอ้ัย่ แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหม ูผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนีย้ังมแีหลง่รยมอาหารพืน้เมอืงราคาถูกอกีมากมาย 

 

21.15 เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิเทีย่ยบนิที ่WE121 
22.35 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสยสัดภิาพ ... พรอ้มคยามประทบัใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ตลุาคม 2564 12,999 2,000 

22 – 24 ตลุาคม 2564 13,999 2,000 

29 – 31 ตลุาคม 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 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 13,999 2,000 

** ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวัได ้** 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่ยมทปิคนขบัรถ) 

 คา่ตัย๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20Kg/ทา่น (กรณีทีเ่ดนิทางดย้ยสายการบนิ ไทยสมายดเ์ทา่นัน้) 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7Kg/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 



 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง

บรษัิทขอสงยนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและคยามเหมาะสมเดมิโดย
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่ยคอยบรกิาร และ อ านยยคยามสะดยกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหย่างเดนิทาง ยงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่ยนตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รยมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุยใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ

อบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดย้ยสายการบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้ยมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ย ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ย

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รยมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ยา่กรณีใดๆ ใหถ้อืย่า

นักทอ่งเทีย่ยสละสทิธกิารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในยนัเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยนัจันทร ์ถงึศกุร ์เยลา 

9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร ์เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยยหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางมากกยา่ 30 ยัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัยรเ์ต็มจ านยน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนยันเดินทางมากกย่า 15 ยัน คืนเงินค่าทัยร์ 50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ย คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางนอ้ยกยา่ 15 ยนั ไมค่นืเงนิคา่ทยัรท์ีช่ าระแลย้ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทยัรน์ีส้ าหรับผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเท่านัน้ 
2. ทัยรน์ี้เป็นทัยร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุยใ้นรายการไม่ย่าบางสย่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมย่า่บางสย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่คยามเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏยิตั ิ อบุตัเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแตล่ะจังหยดัอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้นักทอ่งเทีย่ย

ทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคียามพรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไขของจังหยดันัน้ๆ 


