
 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3วนั 2คืน 
 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วดัพระธาตุดอยค า 

                                           ม่อนแจ่ม  

08.00 พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมคัคุเทศกน์ ำเที่ ยวคอยใหก้ำรตอนรับทำ่น พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอินใหแ้กท่ำ่น 

10.15 น ำทำ่นเดินทำงสู ่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเที่ ยวบินท่ี WE108 

11.35 เดินทำงถึง สนามบินเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม ่

ส าคญัโปรดอ่าน : เน่ืองจากผูเ้ดินทางต า่กว่า 10 ท่าน ท าใหไ้ม่สามารถออกตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ได ้ดงันัน้

สายการบิน ไฟลท์บิน และราคาตัว๋เคร่ืองบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบก่อนออก

ตัว๋เคร่ืองบิน 

เที่ ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่ชม คาเฟ่ คำเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยำกำศสวนป่ำดิบช้ืนเหมือนอยูบ่นยอดดอย 

แตเ่นรมิตไวใ้นเมืองเชียงใหม ่ มีบรรยำกำศแบบสวนมีน ้ำตก บอ่ปลำครำฟ ท่ีจดัสวนไดอ้ยำ่งลงตวั เมนูอำหำรใหเ้ลือก

หลำยเชน่Lemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ท่ีข้ึนช่ือเค็กสม้,กำแฟด ำ,ช็อคโกแลตนม ท่ีเป็นSignature,กำแฟสำยไหม (ไม่

รวมคำ่อำหำร และเคร่ืองด่ืม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส ำคญัในจงัหวดัเชียงใหม ่อำยุเกำ่แกก่วำ่ 1,300 ปี ตัง้อยูบ่ริเวณดอยค ำ 

ดำ้นหลงัอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ หำ่งจำกตวัเมืองประมำณ 10 กิโลเมตร วดัพระธำตุดอยค ำสรำ้งในปี พ.ศ. 1230 รัช

สมยัพระนำงจำมเทวีกษัตริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รำ้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุ

พระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจำ้ ศำลำกำรเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพต แต่

ชำวบำ้นนิยมเรียกวำ่ "วดัดอยค ำ" ไฮไลทท่ี์ส ำคญัของกำรมำเย่ือน ณ วดัแหง่น้ีก็คือกำรมำสกักำระ หลวงพอ่ทนัใจ ซ่ึง

มีช่ือเสียงอยำ่งมำกในเร่ืองของควำมศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจำกน้ีดำ้นหลงัของวดัทำ่นจะไดพ้บเห็นกบัวิวของเม่ืองเชียงใหม่อีก

ดว้ย (หมำยเหตุ : ท่ีวดัไมมี่จ ำหน่ำยดอกมะลิ) 

 

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วิธีขอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วำ่คำถำ “โอม นะโมพุทธำยะ ยะอะสะสุมงั จะปำคะ แลว้ตำมดว้ยช่ือ ....... 

แลว้ตำมดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งกำรขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทนัใจขอใหส่ิ้งท่ีขอส ำเร็จโดยดว่น เม่ือขำ้พเจำ้ส ำเร็จ

แลว้จะน ำมะลิจ ำนวน ..... (50 พวงข้ึนไป) มำถวำยแกท่ำ่น” *แนะน ำ ควรขอในส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได*้ 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่ดอยม่อนแจ่ม อยูใ่น ศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงหนองหอย ต ำบลแมแ่รม อ ำเภอแมริ่ม จงัหวดั 

 เชียงใหม ่กำรเดินทำงไมทุ่ลกัทุเล ใครมีรถพำรถมำหยอ่นไว ้แลว้เดินสูดบรรยำกำศใหฉ้ ่ ำปอด กอดภูเขำ จุดชมวิว 

 หลกัๆ ของ ดอยมอ่นแจม่ มีอยูส่องดำ้น ดำ้นหน่ึงเป็นทิวเขำสลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตำ อีกดำ้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืช  

 ตำ่งๆของโครงกำรหลวง ซ่ึงจะเปลี่ ยนพืชพรรณไปตำมฤดูกำล 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น บริกำรหมูกะทะ (2-3 ทำ่น 1ชุด และ 4ทำ่น 2ชุด) 

ท่ีพกั  ม่อนวิวงาม หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

 (หอ้งพกัเป็นแบบเต็นทโ์ดม กรณีหอ้งพกัเต็มขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ ยนรูปแบบหอ้งพกัตำมควำมเหมำะสม) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)   ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว – ไร่สตอเบอรี่  

                                           อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ชอ้ปป้ิง วนันิมมาน 

เชำ้ บริกำร   อำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสูจุ่ดเช็คอินแห่งใหม ่Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพำนไมไ้ผท่ี่ทอดยำวเลำะตำมแนวเชิงเขำ ควำมยำว

กวำ่ 200 เมตร เป็นทำงเดินชมธรรมชำติ ดอกไม ้ภูเขำ ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศำ สองขำ้งทำงประดบั

ดว้ยดอกไมสี้สนัสวยงำมไปตลอดแนว ส่วนท่ีดำ้นลำ่งขอบสะพำน ก็มีทุง่ดอกดอกไมน้ำนชนิดตำมฤดูกำลเบง่บำน 

เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอ

สมอส  ด อกบ ำน ไ ม่ รู้ โ ร ย 

ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมำกำเร็ต 

ฯลฯ สำมำรถลงไปถ่ำยรูปใน

ทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลชิ้ด อิสระ

ถ่ำ ยภ ำพบรรย ำก ำ ศ ต ำ ม

อธัยำศยั 
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น ำทำ่นชม ไร่สตอเบอร่ี แน่นอนอยูแ่ลว้วำ่เม่ือมำเยือนมอ่นแจม่ทัง้ที ตอ้งไมพ่ลำดที่ จะไดส้มัผสักบัอำกำศเย็นๆพร้อม

กบักำรเดินชมไร่สตอเบอร่ี ทำ่นจะไดล้ิ้มลองผลสตอเบอร่ีสดๆจำกไร่ มีจ ำหน่ำยใหท้ำ่นเลือกซ้ือ (โดยปกติผลสตอเบอ

ร่ีจะมีชว่งเดือนพฤศจิกำยน-มีนำคม ของทุกปี ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศของแตล่ะปี ขอสงวนสิทธ์ิงดเปลี่ ยนแปลง

สถำนท่ีทอ่งเที่ ยวอ่ืนทดแทน ในกรณีท่ีไร่สตอเบอร่ียงัไมพ่รอ้มใหบ้ริกำรทำ่น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั ผูท่ี้ไดช่ื้อวำ่เป็นนักบุญแห่งลำ้นนำไทย และปูชนียบุคคลท่ีชำวเชียงใหม่

เคำรพศรัทธำ มำจนถึงปัจจุบนั โดยเร่ืองรำวของครูบำศรีวิชยันั้นมีควำมผูกพนักบัประวติัศำสตร์เมืองเชียงใหม่เป็น

อยำ่งมำกเน่ืองจำกทำ่นเป็นผูท่ี้มีบทบำทในกำรฟ้ืนฟูวดัวำอำรำม โบรำณสถำนตำ่งๆ ในแถบภำคเหนือ ท่ีทรุดโทรมให ้

กลบัมำมีชีวิตชีวำอีกครั้งหน่ึง และท่ีส ำคญัครูบำศรีวิชยัเป็นผูริ้เร่ิมชกัชวนใหป้ระชำชนชำวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกนั

สรำ้งถนนจำกเชิงดอยข้ึนไปสูว่ดัพระบรมธำตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว้ำ่เป็นผูบุ้กเบิกเสน้ทำง ข้ึนดอยสุเทพ ท่ีท ำใหเ้รำ

มีโอกำสไดข้ึ้นไปช่ืนชมควำมงำมของธรรมชำติและกล่ินอำยแหง่อำรยธรรมลำ้นนำในทุกวนัน้ี นอกจำกน้ีหลำยคนยงั

เช่ือกนัวำ่ เพียงไดม้ำไหวค้รูบำศรีวิชยัก็เสมือนไดก้รำบสกักำระพระบรมธำตุเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สรำ้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1927 ในสมยัพญำกือนำ กษัตริยอ์งคท่ี์ 6 

แหง่อำณำจกัรลำ้นนำ รำชวงศม์งัรำย พระองคท์รงไดอ้ญัเชิญพระบรมสำรีริกธำตุองคใ์หญ ่ท่ีไดท้รงเก็บไวส้กักำรบูชำ 

ส่วนพระองคถึ์ง 13 เม่ือถึงแลว้สำมำรถเดินทำงข้ึนชมได ้2 ทำง คือ เดินข้ึนบนัไดนำค 300 ขัน้ และทำงรถรำง 

(หมำยเหตุ : รวมคำ่รถรำงรำคำข้ึน/ลงแลว้) ระยะทำงจำกเชิงดอยถึงวดัประมำณสิบกวำ่กิโลเมตรใชเ้วลำประมำณคร่ึง 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

ชั่วโมง วดัแห่งน้ีถือเป็นปูชนียสถำนคูเ่มืองเชียงใหม ่ถำ้หำกใครท่ีมำเยือนเมืองเชียงใหมแ่ลว้ไมไ่ดข้ึ้นไปนมสักำรถือ

เสมือนวำ่ยงัมำไมถึ่งเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ วนั นิมมาน (One Nimman) ตัง้อยูใ่นยำ่นนิมมำนเหมินท ์ยำ่นท่ีชำวเชียงใหมแ่ละนักทอ่งเท่ียว

รูจ้กัในฐำนะแหลง่ชอ้ปป้ิงสินคำ้ไลฟ์สไตลแ์ละงำนออกแบบ แหลง่รวมคำเฟ่และรำ้นอำหำรดีไซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรำ้ง

อำคำรท่ีกอ่ดว้ยอิฐดินเผำ มีซุม้ประตูโคง้ ไดก้ล่ินอำยลำ้นนำผสมสถำปัตยกรรมยุโรป บนพ้ืนท่ีกว่ำ  13 ไร่ เป็น

ศูนยก์ำรคำ้ชุมชนแห่งใหมท่ี่เป็นทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวำ่ 100 รำ้นคำ้ชัน้น ำ หรือทำ่นท่ีตอ้งกำรเดินทำงสูถ่นนคนเดินก็

สำมำรถเดินทำงไดง้ำ่ยดว้ยตวัทำ่นเองโดยมีมคัคุเทศกแ์นะน ำแกท่ำ่น (หมำยเหตุ : ส ำหรับทำ่นท่ีตอ้งกำรทอ่งเที่ ยวและ

เดินทำงกลบัโรงแรมเองโปรดแจง้ควำมประสงคก์บัมคัคุเทศก)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ท่ีพกั  IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   สวนดอกไม ้แมร่ิม – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดียห์ลวง – วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร 

                                           วดัสวนดอก – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้ บริกำร   อำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู ่สวนดอกไม ้แม่ริม บริเวณอ ำเภอแมริ่มน้ี มีสวนดอกไมม้ำกมำยหลำกหลำยสวน สวนท่ีมีช่ือเสียง

มำกอำทิ I love flower farm , สวนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กล่ินเกษร , สวนลุงจวนป้ำใจ ๋, สวนดอกไมป้้ำนกเอ้ียง แตล่ะ

สวนก็จะมีดอกไมจ้ดัแตง่สวนท่ีแตกตำ่งกนัไป เชน่ดอกมำกำเร็ต ดอกคตัเตอร์ (ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ ยนแปลงสวน

ดอกไมต้ำมควำมเหมำะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเวลำ และรำยกำรทวัร์) 
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น ำทำ่นเช็คอินแลนดม์ำร์ค ท่ีไมว่ำ่ใครจะมำเชียงใหมก็่ตอ้งมำเช็คอินพรอ้มกบัถำ่ยรูป โพสทำ่ชิคๆท่ี ถ่ายรูปประตูท่า

แพ หรือช่ือเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทำงทิศตะวนัออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ในของเวียงเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีมีบำนประตู (หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกโปรแกรมน้ีในกรณีท่ีถนนปิด 

หรือมีกำรจดังำน) 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น ำทำ่นชม วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร เป็นพระอำรำมหลวงในจงัหวดัเชียงใหม ่มีช่ือเรียกหลำยช่ือ ไดแ้ก ่รำชกุฏำคำร 

วัด โ ช ติ ก ำ ร ำ ม  ส ร้ ำ ง ข้ึ น ใ น รั ช ส มัย พญำ แสน เ มื อ ง มำ 

พระมหำกษัตริยร์ัชกำลท่ี 7 แหง่รำชวงศม์งัรำย ไมป่รำกฏปีท่ีสรำ้ง

แน่ชดั สนันิษฐำนวำ่วดัแหง่น้ีน่ำจะสรำ้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 

และมีกำรบูรณะมำหลำยสมยั โดยเฉพำะพระเจดีย ์ท่ีปัจจุบนัมี

ขนำดควำมกว ้ำงด ้ำนละ 60 เมตร เ ป็นองค์พระเจดีย์ท่ี มี

ควำมส ำคญัอีกองคห์น่ึงของจงัหวดัเชียงใหม ่วดัเจดียห์ลวงสร้ำง

อยูก่ลำงใจเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงแตเ่ดิมถือว่ำเป็นศูนยก์ลำงทำงกำร

ปกครองของอำณำจกัรลำ้นนำ 

น ำทำ่นสกักำระ “พระพุทธสิหิงห”์ วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร พระอำรำมหลวงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศิลปะแบบลำ้นนำ

อยำ่งวิจิตรตระกำรตำ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีประดิษฐำนพระพุทธรูปส ำคญัอยำ่ง ท่ีพุทธศำสนิกชนทัว่ไทยนิยมไปกรำบไหว ้ 

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

สรำ้งข้ึนเมือปี พ.ศ. 1888 โดย พญำผำยู กษัตริยเ์ชียงใหมอ่งคท่ี์ 5 ของรำชวงศม์งัรำย เพ่ือบรรจุพระอฐิัของ พญำค ำ

ฟู พระรำชบิดำของพระองค ์ดำ้นหนำ้ของวดัจะมี วิหำรหลวง สรำ้งในสมยัของ ครูบำเจำ้ศรีวิชยั เม่ือปี พ.ศ. 2467 

เรำจะสังเกตไดว้่ำวิหำรหลวงแห่งน้ีมีกำรผสมผสำนกนัระหว่ำงศิลปะแบบลำ้นนำและรัตนโกสินทร์ ดำ้นในเป็นท่ี

ประดิษฐำนของ พระศีสรรเพชญ พระพุทธรูปขนำดใหญท่ี่เป็นพระประธำน สว่นดำ้นหนำ้ตรงวงเวียนของพระวิหำรจะ

มี อนุสำวรียค์รูบำศรีวิชยั สรำ้งข้ึนเพ่ือร ำลึกถึง ครูบำเจำ้ศรีวิชยั อดีตเจำ้อำวำสของวดัพระสิงหว์รมหำวิหำร 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระทำ่นชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดวโรรส หรือ กำดหลวง ถือเป็นตลำดที่ ใหญท่ี่สุดของจงัหวดัเชียงใหม ่และเป็นตลำดเกำ่แกท่ี่

มีประวติัอนัยำวนำนมำนับรอ้ยปี นักทอ่งเท่ียวหรือคนเชียงใหมเ่อง ก็จะตอ้งมำจบัจำ่ยหำซ้ือขำ้วของกนัยงักำดหลวง

แห่งน้ี ตลำดแห่งน้ียงัมีสินคำ้ตำ่งๆ ท่ีนักทอ่งเท่ียวมกัจะมำหำซ้ือของฝำกกนัเสียส่วนใหญ ่โดยเฉพำะสินคำ้อำหำร

พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือจ ำพวกไสอ้ ั่ว แหนม น ้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภณัฑผ์กั ผลไมแ้ปรรูป นอกจำกน้ียงัมีแหลง่รวม

อำหำรพ้ืนเมืองรำคำถูกอีกมำกมำย 

21.15 เดินทำงสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ ยวบินท่ี WE121 

22.35 เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

15 – 17 ตุลำคม 2564 12,999 2,000 

22 – 24 ตุลำคม 2564 13,999 2,000 

29 – 31 ตุลำคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 พฤศจิกำยน 2564 12,999 2,000 

12 – 14 พฤศจิกำยน 2564 12,999 2,000 

19 – 21 พฤศจิกำยน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกำยน 2564 12,999 2,000 

17 – 19 ธนัวำคม 2564 12,999 2,000 

24 – 26 ธนัวำคม 2564 13,999 2,000 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสริมเตียงไดเ้ทำ่นั้น * 

** รำคำทวัร์น้ีส ำหรับนักทอ่งเที่ ยวชำวไทยเทำ่นั้น นกัทอ่งเที่ ยวชำวตำ่งชำติมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพ่ิมเติม 500 บำท/ทำ่น ** 

***คำ่บริกำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ ำเที่ ยวทำ่นละ 300 บำท /ทริป/ตอ่ทำ่น*** 

กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวนขัน้ต ่ำ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปลี่ ยนแปลงรำคำ 

***เน่ืองดว้ยสถำนท่ีทอ่งเที่ ยว หรือรำ้นคำ้บำงแหง่อำจจะยงัไมส่ำมำรถเปิดใหบ้ริกำรได*้** 

**ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ ยนแปลง หรืองด สถำนท่ีดงักลำ่ว อนัมำจำกเหตุสุดวิสยั** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คำ่รถโดยสำรตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั  

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 Kg/ทำ่น (กรณีเดินทำงดว้ยสำยกำรบินไทยสมำยดเ์ทำ่นั้น) 

 น ้ำหนักสมัภำระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 Kg/ทำ่น 

 คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 คำ่อำหำรตำมท่ีรำยกำรระบุ โดยทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ ยนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคำ้เป็นส ำคญั 

** ไม่มีวนัเดินทางท่ีท่านตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือท ากรุป๊ส่วนตวัได ้**  



 

ทวัร์ไทย เชียงใหม ่มอ่นแจม่ แมริม 3วนั2คืน _MM(WE) 

 

 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัทเทำ่นั้น 

 คำ่โรงแรมท่ีพกัระดบัมำตรำฐำนตำมท่ีรำยกำรระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตียงเสริม 1 

ทำ่น) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งอิงมำตรฐำนคุณภำพและควำม

เหมำะสมเดิมโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

 คำ่จำ้งไกดน์ ำเที่ ยวคอยบริกำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

 คำ่ประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสุขภำพกรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คำ่ใชจ้ำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เชน่ คำ่โทรศพัท ์คำ่โทรศพัทท์ำงไกล คำ่อินเตอร์เน็ต คำ่ซกัรีด มินิบำร์ในหอ้ง 

รวมถึงคำ่อำหำร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

  คำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เชน่ ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏิวติั อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลี่ ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน 

เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 400 บำท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทำงดว้ยสำยกำรบินอ่ืนท่ีไมไ่ดร้วมคำ่สมัภำระ) 

  คำ่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ ำเที่ ยว ทำ่นละ 300 บำท  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 6,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  ำระเงิน หรือช ำระเงินไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของทำ่นถูกปฏิเสธกำรจำ่ยเงินไม่

วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

3. กำรติดตอ่ใดๆ กบัทำงบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักลำ่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษัทอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกกำร

จองกบัทำงบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบริษัทไมร่ับยกเลิกกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรับเงินคำ่บริกำรคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินคำ่บริกำรคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงินคำ่บริกำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบญัชี

ธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินคำ่บริกำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทำงมำกกวำ่ 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคำ่ทวัร์เต็มจ ำนวน หรือหกัคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ** ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั ** 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทำงมำกกวำ่ 15 วนั คืนเงินคำ่ทวัร์ 50% และหรือหกัคำ่ใชจ้ำ่ยที่ จำ่ยจริง อำทิ คำ่จองยำนพำหนะ 

รำ้นอำหำร โรงแรมท่ีพกั คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ ยว คำ่บริกำร หรือคำ่ใชจ้ำ่ยที่ จ ำเป็นอ่ืนๆ ท่ีไมส่ำมำรถ

คืนเงินได ้

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไมคื่นเงินคำ่ทวัร์ท่ีช  ำระแลว้ทัง้หมด 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือกำรทอ่งเที่ ยวเทำ่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร้่วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไมคื่นเงินคำ่บริกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทัง้น้ี บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคญั 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ควำมเสียหำยหรือคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจำก

ควำมผิดของทำงบริษัท เชน่ ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวติั  อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำย

หรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลี่ ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงำน หรือตวัแทนของทำงบริษัท ไมมี่อ ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสำรลงนำมโดย

ผูมี้อ ำนำจของบริษัทก ำกบัเทำ่นั้น  

6. เง่ือนไขกำรเดินทำง ระเบียบ ขอ้จ ำกดักำรเดินทำง ในแตล่ะจงัหวดัอำจมีกำรเปลี่ ยนแปลงตำมนโยบำยของภำครั ฐ ทัง้น้ี

นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทำงตอ้งมีควำมพรอ้มปฏิบติัตำมเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 

 

 


