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บนิตรง เชา่เหมาล า ปีใหม ่บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

(ใชส้ทิธิเ์ท ีย่วดว้ยกนั ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด) 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ทา่นละ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 9,999. - 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 9,999. - 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางและเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั 
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หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้
ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอน 
เฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม-่จุดชมววิกิว่แมป่าน-ดอยอนิ
ทนนท-์พระมหาธาตุนภเมทนดีล-พระมหาธาตุนภพลภูมสิริ-ิจุดตอก
หมดุ สงูสดุแดนสยาม-พระธาตศุรจีอมทอง-วดัสวนดอก 

03.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิดอน

เมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาวและ

เทศกาลปีใหม ่แนะน าใหท้า่นเผือ่เวลาในการเดนิทาง) 

05.45 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิ

ที ่XXXX (เนือ่งจากเป็นเช่าเหมาล า เวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักรมการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถแทรกแซงได ้กรณีมี

ไฟทบ์นิภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟทบ์นิจะคอนเฟิร ์

มกอ่นเดนิทางประมาณ 3-5 วนั)  

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและ

ท าธรุะสว่นตัวแลว้ น าทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ 

ระหวา่งทางบรกิารทา่นดว้ย SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ (มือ้ที ่1) ใหท้กุทา่น

พักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท  ์

เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย สงูจากระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร เดมิมี

ชือ่วา่ "ดอยหลวงอา่งกา" ตอ่มาไดต้ัง้ชือ่ตามพระนามของพระเจา้อนิทวชิย

นนท ์เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่ องคท์ี ่7 พาท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณ จุดชม

ววิกิว่แมป่าน หลกักโิลเมตรที ่5 ก่อนถงึจุดสงูสดุแดนสยาม ใหท้่านได ้

ชมววิภเูขาสลับซอ้นกนัอยา่งสดุลกูหลูกูตา  
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จากนั้นน าท่านสักการะพระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล-นภพลภูมิ

สริ ิประดษิฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอด

ดอยอนิทนนท ์จากนัน้น าท่านขึน้สูจุ่ดสูงสุดแดนสยาม ใหท้่านถ่ายภาพ

เป็นทีร่ะลกึ (ราคาทวัรร์วมคา่เขา้อทุยานและคา่เขา้ชมสถานที)่ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 
หลังอาหารน าท่านกราบสักการะ พระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร วัด
คู่บา้นคู่เมืองอ าเภอจอมทองครับ และ
เป็นวดัประจ าปีชวด(ปีหนู) วัดพระธาตุ
ศรีจอมทอง เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจา้ศรี
จอมทอง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ี 
ช น ิด ว ร ว หิ า ร ตั ง้ แ ต ่ปี  พ . ศ . 2 5 0 6 
บรเิวณที่ตัง้เป็นเนินดนิสูงประมาณ 10 
เมตร ตามประวัตสิันนษิฐานวา่เป็นวัดที่
ส ร า้ ง ขึ น้ ใ น ร า ว พ ุท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่  
๒๐ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัสวนดอก วัดทีพ่ระราชชายา เจา้ดารารัศมี ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รวมพระอัฐิเจา้ผู ้
ครองนครเชยีงใหม่ และพระประยูรญาติ 
มาประดษิฐานรวมกนั ใหท้า่นถา่ยภาพเก็บ
ความประทับใจ จากนัน้น าท่านเขา้เช็คอนิ 
ณ โรงแรมที่พัก หลงั 17.00 น. กรณี
ท่านใชส้ทิธิเ์ทีย่วดว้ยกนั เมือ่น าท่าน
เช็คอนิเขา้ทีพ่กั ท่านจะไดร้บัคูปอง
มูลค่าสูงสุด  900 บาทต่อวนั  (วนั
จนัทร-์พฤหสับด ี900 บาท / ศุกร-์
อาทติย ์600 บาท) เพือ่ใชเ้ป็นสว่นลด
คา่อาหารและคา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ต่างๆทีร่่วมโครงการ โดยช าระเพยีง 
60% สว่นอกี 40% ตดัจากคปูอง 

เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ รา้น.......... 
(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ใหก้บัทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

   พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 
(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระ
ผา่นระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
 

วนัที ่2 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว 
มอ่นแจม่-ชมทุง่ดอกไม-้วดัเจ็ดยอด-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนอง

หอย ใหท้า่นไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์ใหฉ้ ่าปอด จดุชมววิหลักๆ 

 

 



PTL-PK01 CHARTER FLIGHT บนิตรงเชยีงใหมเ่ทีย่วดว้ยกนั 

  ของดอยมอ่นแจม่ จะมอียู ่2 ดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกนัไปไกลสดุลกู

หูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆ ของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่น

พชืพรรณไป ตามฤดกูาล ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยภาพทีร่ะลกึที ่ไรด่อก

ลมหนาว(รวมคา่เขา้ชม) จุดชมววิและสวนดอกไมท้ีม่คีวามสวยงามสดุ

ลกูหลูกูตาใหท้า่นไดส้ดูอากาศกนัอยา่งเต็มปอด  

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไมบ้รเิวณแมร่มิ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กับทุ่งดอกไมข้องเมืองเชยีงใหม่ 

ซึง่ทุกหนา้หนาวดอกไมต้่างๆจะ

บานสะพร่ัง สวยงาม นับไดว้่าเป็น

ช่วงเวลาที่เหมาะทีสุ่ดส าหรับการ

มาเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจาก

สภาพอากาศ และฤดูกาลของ

ดอกไมใ้นแต่ละสวนอาจมเีวลา

ไม่เท่ากนั ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นสวนทีเ่ขา้ชม 

โดยจะเลอืกสวนทีส่วยทีส่ดุ ณ วนัทีค่ณะเดนิทางไปถงึ)  

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ รา้น...........  

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ใหก้บัทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจ็ดยอด หรอืวัด
โพธารามวหิาร เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงในจังหวัด
เชีย ง ใหม่  มีลั กษณะของ เ จดีย์อั น เ ป็ น
เอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มี
ลักษณะใกลเ้คียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา 
อินเดีย เป็นวดัประจ าปีคนเกิดปีมะเส็ง 
นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 
เจดีย์พระเจา้ติโลกราช มณฑปและสถูป
โบราณอื่นๆ ใหช้มอีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ วดัอุโมงค ์หรือ สวนพุทธธรรม 
สรา้งขึน้ในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 
ซึ่งถา้นับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปี พญากื
อนาทรงสรา้งอุโมงค์ขึน้ที่นี่ เพื่อใหพ้ระมหา
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เถระจันทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสนากรรมฐานค่ะ ก าแพงภายในจงึเป็นหลายช่อง
ทางเดนิทะลกุันได ้รวมถงึยังมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่คีวามเกา่แกอ่ยู่
ภายในอุโมงคอ์กีดว้ย นักท่องเทีย่วจงึมักมาเดนิชมความสวยงามภายใน
อุโมงคข์องทีว่ัดแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์
มารค์ใหมล่า่สดุ ทีต่ัง้อยูใ่นยา่นนมิมานเหมนิท ์
ย่านที่ชาวเชยีงใหม่และนักท่องเที่ยวรูจั้กใน
ฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงาน
ออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์
เก ๋ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิเผา มี
ซุ ม้ ป ร ะตู โ ค ง้  ได ก้ลิ่น อ ายล า้ นนาผสม
สถาปัตยกรรมยโุรป  

เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ รา้น.......... 
(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ใหก้บัทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

   พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 
(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระ
ผา่นระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
 

วนัที ่3 บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ-์รา้นกาแฟ-วดัพระสงิห์
วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร-ถา่ยรปูประตทูา่แพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขา ทีน่ี่

มีอากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี บา้นแม่ก า

ปองเป็นหมู่บา้นที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา 

เป็นอาชพีหลัก จากนัน้พาท่านแวะชมน ้าตก

แม่ก าปองซึ่ง เ ป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์เป็นอย่างดี และพาท่าน

แวะรา้นกาแฟ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ รา้น...........  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รวหิาร เป็นวัดทีส่ าคัญวัดหนึง่ของ

เมอืงเชยีงใหม ่เป็นวัดทีป่ระดษิฐานพระสงิห ์

(พระพุทธสหิิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สทิธิ์คู่

เมืองเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา จากนั้น

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร 

เป็นสถานที่ประดษิฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นพระอารามหลวง

เ ก่ า แ ก่ ข อ ง เ ชีย ง ใ หม่  แ ล ะ เ ป็ นที่ ตั ้ ง

ศาลหลักเมอืงของเชยีงใหม ่หรอืเรยีกกันวา่ 

หออินทขิล อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ 

ดา้นหลังของเจดยีห์ลวงเป็นแบบจ าลองพระ

ธาตุประจ าปีเกิดต่างๆ ใหทุ้กท่านไดม้า

สักการะขอพรอีกดว้ย จากนั้นน าท่านไป

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่ง
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บรเิวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ในสมัยอดตี เป็น

ก าแพงเมอืงทีม่คีวามส าคญักบัประวัตศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่ 
เย็น    อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ รา้น.......... 

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการ
ใหก้บัทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

   พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 
(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระ
ผา่นระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
 

วนัที ่4 วดัชยัมงคล-ครูบาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระธาตุดอยสุเทพ-วดัพระธาตุ
ดอยค า หลวงพอ่ทนัใจ-รา้นของฝาก-สนามบนิเชยีงใหม-่สนามบนิ
ดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัชยัมงคล เป็นวัดมอญทีม่คีวามรุ่งเรือง เดมิมชีือ่ว่า 
“วัดมะเล่อ” หรือ “มะเลิ่ง” ซึง่มีความหมายว่า รุ่งแจง้ หรือ รุ่งอรุณ ใน
ภายหลังไดม้กีารเรยีกชือ่กันใหม่ว่า วัดอุปา
เพ็ง หรอื วัดอปุาพอก จนถงึสมัยรัชกาลที ่5 
แห่งกรุงรัตนโกสนิทรจ์งึไดม้กีารเปลี่ยนชือ่
วัดนี้ เป็นวัดชัยมงคล ใหท้่าน าไดท้ าบุญ 
ปลอ่ยนก ปลอ่ยปลาทีแ่มน่ าปิงตามอัธยาศัย 
เพือ่เสรมิความเป็นมงคลใหก้ับชวีติดว้ยการ
ไปไหวพ้ระพุทธชัยมงคลดา้นในวิหารอีก
ดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุ
ดอยสเุทพ ระหวา่งเดนิทางผา่นอนุเสาวรยี ์
ครูบาศรวีชิยั แวะนมัสการเพือ่ความเป็นสริิ
มงคล และเมือ่เดนิทางถงึบรเิวณลานจอดรถ
วัดพระธาตุดอยสเุทพ น าท่านขึน้รถราง(คา่
ขึน้-ลงรถราง รวมในทวัร)์ เพื่อไปกราบ
สักการะพระธาตุดา้นบน พระธาตดุอยสเุทพ
เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนที่เกิดปี
มะแม ตามความเชือ่ หากไดม้าสักการะและอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระ
ธาตุ 3 รอบ และไหวพ้ระธาตุครบทั ้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคลว้คลาด
ปลอดภัย ขอพรจะส าเร็จสมหวังดงัปรารถนา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ รา้น.......... 

จากนั้นเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทนัใจ) เป็นวัดที่มี

ชือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มี

อ า ยุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า  1 ,400  ปี  หลวงพ่อ

ทนัใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมี

ชื่อ เ สีย งอย่ า งมากใน เ รื่ อ งของความ

ศักดิ์ส ิทธิ์ โดยหลายต่อหลายครั้งที่มีผู ้

เดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบ

ความส าเร็จ เชน่ การถกูหวยรางวัลใหญ ่การ

งานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนา้วัดดอยค า
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จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบ

สักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมจีุดชม

ววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ และสนามบนิเชยีงใหม่ 

จากนั้นน าท่านแวะซือ้ของฝากทีม่ีชือ่เสยีงของจังหวัดเชยีงใหม่ มีตัง้แต่

อาหารยอดฮติอยา่งไสอ้ั่ว แคบหม ูน ้าพรกิหนุ่ม ฯลฯ แลว้น าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิเชยีงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ (บรกิารทา่นดว้ย SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ทีส่นามบนิ) 

19.15 น. ออกเดนิทางจากเชยีงใหม ่กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์

เทีย่วบนิที ่XXXX   

20.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

.............................. 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั (เชา่เหมาล า) พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย) ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทีพ่กั 3 คนื ตามโรงแรมทีเ่ขา้รว่มโครงการเราเทีย่วดว้ยกนั (ลกูคา้สามารถใช้

สทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% สูงสุดไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่
หอ้งหรอืตอ่คนื)  

 คา่อาหารและคา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ (เมือ่ทกุทา่น
เช็คอนิเขา้ทีพ่กัแลว้ หลงั 17.30 น. ท่านจะไดร้บัคูปอง เพือ่ใช้เป็นส่วนลด
คา่อาหารและคา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ว่มโครงการ มูลคา่สูงสุด 900 บาทตอ่
วนั โดยลกูคา้ช าระเพยีง 60% อกี 40 % ตดัจากคปูอง) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางและเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั 
 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ช ัว่โมงพรอ้มสง่

ส าเนาบตัรประชาชนทนัทหีลงัจากท าการจองทวัร ์หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด 
บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดที่น่ังเพื่อให ้
ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถือว่าท่าน
ยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

 เง ือ่นไขการส ารองทีพ่กั โดยใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั  
(ทา่นตอ้งช าระเงนิภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัจากทา่นไดร้บัการแจง้เตอืนจากโรงแรม) 

ท่านตอ้งท าการลงทะเบยีนและไดรั้บการยนืยันสทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการ “เราเทีย่วดว้ยกัน” 

แลว้และจะตอ้งท าการ “ลงทะเบยีน G-Wallet กบัโครงการ” กอ่นช าระเงนิ  

ทา่นสามารถช าระเงนิได ้3 วธิ ี

- ช าระเงนิผา่นบตัร (วซีา่, มาสเตอรก์ารด์ และเจซบี)ี 

- ช าระเงนิผา่นพรอ้มเพย ์(ควิอารโ์คด้) 

- ทรมูันนีว่อลเล็ท 

เมื่อพรอ้มช าระเงนิแลว้ใหเ้ปิดแอปพลเิคชัน “เป๋าตัง” และไปที่ G-wallet ในหนา้ “เรา
เทีย่วดว้ยกัน” ทา่นจะเห็นลงิกรั์บช าระเงนิแสดงอยู ่ใหค้ลกิ “ตรวจสอบการช าระเงนิ” เมือ่
ตรวจสอบขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้คลกิ “ยนืยันการช าระเงนิ” จากนัน้คลกิ “Pay” เพือ่เลอืกชอ่ง
ทางการช าระเงนิทีต่อ้งการ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 

 



PTL-PK01 CHARTER FLIGHT บนิตรงเชยีงใหมเ่ทีย่วดว้ยกนั 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 36 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


