
                             

CODE: ITH06 เชยีงใหม ่เหนอืเมฆ … เชยีงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั 2คนื  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัมอ่นแจม่ 1คนื เมอืงเชยีงใหม ่1คนื  
ขา้วซอยรา้นอรอ่ยเชยีงใหม ่เมนูสุดฟินส!์หมูกระทะบนดอย  

 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)สูท่า่

อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่นํ _าหนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  
 

วนัทีh รายละเอยีดทอ่งเทีhยว 
1 พรอ้มกนัทีhทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA เทีhยวบนิทีh 

FD3445  07.30-08.45 ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตุดอยคํา - รา้นอุตสาชงทีhบา้น - 
แมก่ําปอง – The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 
ä เทีhยง /เย็น (หมูกระทะ)  

2  มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดั
พระธาตุดอยสุเทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ  äอาหารเชา้ / เทีhยง  

3 รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีุพรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์– 
ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีhยวบนิ FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05  äอาหารเชา้ / เทีhยง (ขา้วซอย) 

 
 
 
 



                             

 
 

ไฟลท์บนิ  
 

Departure    FD3445 DMK-CNX 07.30-08.45 
Return          FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

 
ไฟลท์เฉพาะ 24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม 
Departure FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 
Return FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 
(ค่าทัวรไ์มร่วมค่าอาหารหรอืเครื1องดื1มบนเครื1องและที1นั1งบนเครื1อง เป็นไปตามที1สายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร)์ 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีhยว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิhม ทีhน ัhง 

*24-26 กรกฎาคม 63 7,888 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 15 
*31กรกฎาคม-2 สงิหาคม  6,888 2,000 15 

7-9 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

14-16 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

21-23 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

28-30 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

4-6 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

11-13 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

18-20 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

25-27 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

2-4 ตุลาคม 63 7,888 2,000 15 

9-11 ตุลาคม 63 7,888 2,000 15 

16-18 ตุลาคม 63 7,888 2,000 15 

23-25 ตุลาคม 63 8,888 2,000 15 

30ตุลาคม-1 พฤศจกิายน  7,888 2,000 15 

6-8 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

13-15 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

20-22 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

27-29 พฤศจกิายน 7,888 2,000 15 

4-6 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

11-13 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

18-20 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

25-27 ธนัวาคม 63 9,888 2,000 15 



                             

วนัแรก         กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- วดัพระธาตุดอยคํา –  
                   รา้นอุตสาชงทีhบา้น - แมกํ่าปอง – The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 
                    ä เทีhยง /เย็น (หมูกระทะ ) 
 
05.30 น. พรอ้มกันที1จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ั_น 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ประตู 9-10 เจา้หนา้ที1คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก *หมายเหตุ: เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัทีh 24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม
นดัเจอสนามบนิ 04.30น. ไฟลท์บนิ  FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

07.30 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีhยวบนิทีh FD3445  
08.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ รับสัมภาระ ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกท่านบรเิวณ

ทางออก จากนัSนนําท่านขึSนรถตูป้รับอาการVIPเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยคํา หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่
ไกลจากสนามบิน ตั Sงอยู่บริเวณดอยคํา ตําบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที1มี
ความสําคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชื1อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที1มชีื1อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน มี
องคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึ1งสรา้งขึSนในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมีชื1อเสยีง
อย่างมากในเรื1องของความศักดิส̀ทิธิ ̀คนทอ้งถิ1น นักท่องเที1ยวทั Sงชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางก็มาเที1ยว 
ทําบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมื1อไดส้มหวังแลว้จะนําดอกมาลิมาแกบ้น (ความเชื1อเฉพาะบุคคล) 
นอกจากนีSบนวัดพระธาตุดอยคํายังมจีุดชมววิที1สวยงาม ที1สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหม่
ได ้ยามคํ1าคืนเมื1อมองขึSนไปบนพระธาตุดอยคําจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ1งมีความ
งดงามมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นอุตสาชงทีhบา้น ชื1อรา้นมาจากชื1อของคุณยาย “อุตสา” และเติมคําต่อทา้ยดว้ย  
ชงที1บา้น  รา้นเป็นบา้นไมแ้บบอบอุ่น ใหค้วามรูส้กึเหมอืนนั1งจบิกาแฟอยู่ที1บา้น เมนูมีทั Sงกาแฟ เครื1องดื1ม
อื1นๆ และขนมโฮมเมด  สามารถนั1งเล่นไดเ้พลนิ ๆดูดดื1มความสดชื1นจากธรรมชาตจิรงิๆ และยังสามารถ
ถ่ายรูปกับมุมสวยๆได ้ เดนิทางไปกันต่อสู่บา้นแม่กําปอง สัมผัสวถิชีวีติสดุเรยีบง่ายของชาวบา้น เป็น
หมู่บา้นเล็ก ๆ กลางหุบเขาที1ใครๆต่างก็มาเช็คอนิ ถ่ายรูปสวยๆกัน ดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละความเรยีบง่ายของ
หมู่บา้นนีSทําใหนั้กท่องเที1ยวต่างมาเยี1ยมเยียนไม่ขาดสาย ที1นีSอากาศเย็นสบายตลอดทั Sงปี มีทั Sง
รา้นอาหารเมือง ไข่ป่าม มันเผา สม้ตํา ไสอั้1วใหเ้ลือกทานกันอย่างมากมาย อสิระใหท้่านเลือกเดนิเล่น 
ถ่ายรูปไดต้ามสบาย ตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 
เทีhยง ä  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื_อทีh 1)  
 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ The Giant Chiangmai รา้นกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮิต ชมวิวสวยขัSนเทพ สัมผัส

บรรยากาศสุดชวิ ใหท้่านอสิระหรอืจะเลือกซืSอเคก้ที1นี1ทานไดต้ามอัธยาศัย จากนัSนเดนิทางสู ่ดอยม่อน
แจม่ ตั Sงอยู่ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแม่รมิ เชยีงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื1น 
สดูอากาศบรสิุทธิ ̀ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จุดชมววิหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มี
อยู่สองดา้น ดา้นหนึ1งเป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสดุลูกหูลูกตา อีกดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการ
หลวง ซึ1งจะเปลี1ยนพชืพรรณที1เปลี1ยนไปตามฤดูกาล นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีhพกัดอยมอ่นแจม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ä รบัประทานอาหารคํhา เมนูหมูกระทะ 2ทา่น/1ชุด (มื_อทีh 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีhพกั: บา้นภูหมอก หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื1อโรงแรมที1ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีhสอง        มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกว๋น –  
                    วดัพระธาตุดอยสเุทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ             ä เชา้, เทีhยง  

 
เชา้  ä บรกิารอาหารเชา้ (มื_อทีh 3) 
  อิสระถ่ายรูปชมวิวยามเชา้บนม่อนแจ่มตามอัธยาศัย จากนัSนนําท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ 

Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที1ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็น
ทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ย
ดอกไมส้สีันสวยงามไปตลอดแนว สว่นที1ดา้นล่างขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดูกาลเบ่ง
บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลง
ไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ที1นี1มบีรกิารใหเ้ชา่ชดุชดุฮันบก (ชดุประจําชาตเิกาหล)ี และชดุชน
เผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทัวร์) อสิระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นํา
ท่านสู ่ไรด่อกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลที1มีดอกไมใ้หช้มตลอดทั Sงปี ไม่รวม
ค่าเขา้ชม 30 บาท 

 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที1 หว้ยตงึเฒ่า 

ไฮไลทข์องที1นี1อยู่ที1 หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพื1อน รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวที1มภีูเขา
โอบลอ้มไว ้ที1นี1ยังมแีลนดม์าร์คเด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา 
ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอนิกันได ้

เทีhยง ä  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื_อทีh 4)  
บา่ย นําท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่ สไตล์ลา้นนาแท ้ๆ  สิ1งที1สําคัญของวัดนีSคือ ศาลา

จัตุรมุขซึ1งพบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอคําหลวงซึ1งตั Sงอยู่กลางอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์อีกดว้ย วัดแห่งนีSนิยมใชเ้ป็นที1ถ่ายพรีเวดดิSง และถูกใชเ้ป็นสถานที1ถ่ายทําละครหลาย
เรื1อง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และล่าสดุอย่างละครเรื1อง กลิ1นกาสะลอง ที1 ญาญ่า อุรัสยา และ เจมส ์
มาร์ เป็นนักแสดง จากนัSนนําท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคที1มีประมาณ 306 ขั Sน ณ วดัพระธาตุ
ดอยสุเทพ หรือมีชื1อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ1งเป็นปูชนียสถานศักดิ`ส ิทธิ`
คู่บา้นคู่เมอืงอีกแห่งหนึ1งในจังหวัดเชยีงใหม่รวมถงึเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกดิ ปีมะแม อีกดว้ย และตรง
บันไดทางขึSนวัดจะเต็มไปดว้ยการขายสนิพืSนเมืองรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที1แต่งตัว
พืSนเมืองดูแลว้น่ารัก จากนัSนนําท่านเดนิทางไปช้อปปิ_ งถนนคนเดนิท่าแพ เป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้
ขนาดใหญ่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แฟชั1น หรือ ของพืSนเมอืง กระเป๋า เสืSอผา้ ผา้พันคองาน
หัตถกรรมพืSนบา้นนานาชนดิ ผา้ทอมอื งานไมแ้กะสลัก กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของที1
ระลกึต่างๆ งานศลิปะร่วมสมัย ภาพเขียนสนํีSา สนํีSามัน งานแฮนดเ์มดต่างๆ ที1รับรองว่าสนิคา้แต่ละชนิด
มไีอเดียเก๋ไก๋ไม่ซํSาใครแน่นอน อสิระใหท้่านชอ้ปปิSง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานํา
ทา่นเขา้สูท่ ีhพกัแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
ทีhพกั: เชยีงใหม ่อยูด่ ี หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื1อโรงแรมที1ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีhสาม       รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีุพรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์–  
                    ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                    ä เชา้, เทีhยง (เมนูขา้วซอย) 
 
เชา้  ä บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มื_อทีh 5) 

เดนิทางสู่ รา้นโกเหน่ง รา้นนีSโด่งดังมากในหมู่นักท่องเที1ยว นิยมมา
ทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้ง
ไดโนเสาร์ นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาติก็ดี กรอบอร่อย และนํSาเตา้หู ้
อร่อยกลมกล่อมนัSน ยังมีเมนู  ขา้ว โจ๊ก ไข่ลวก อีกดว้ย เรียกไดว่้ามา
รา้นนีSไดท้กุอย่างไม่ว่าจะอิ1มเบาๆหรอือิ1มแบบจัดเต็ม จากนัSนเดนิทางสู ่
วดัศรสีุพรรณ มีประวัตกิารก่อสรา้งมา
ตัSงแต่ครั Sงอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัย
ของพระเจา้เมืองแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหม่
ราชธานี และพระนางสริยิสวดี พระราช
มารดามหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หา
อํามาตย์ชื1อเจา้หมื1นหลวงจ่าคํา สรา้ง
วัดชื1อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมา
เรียกสั Sน ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายใน
วัดมีอุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที1ชาว
ชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครื1องเงิน
ชุ ม ช น วั ว ล าย  ซึ1 ง เ ป็ น ชุ ม ช น ทํ า
หัตถกรรมเครื1องเงินที1มีชื1อเสียงของ
จั งห วัด เชีย ง ใหม่  จากนัS น นํ าท่ าน
เดนิทางสู่ บา้นขา้งวดั ใหท้่านเดนิเล่น ชอ้ปปิSง ในบรรยากาศแบบบา้นๆ บา้นขา้งวัดเป็นคอมมูนติีSมอลล์
สไตล์พืSนเมือง ตั Sงอยู่ในซอยวัดอุโมงค ์ออกแบบสรา้งจากแนวความคดิที1ตอ้งการสรา้งชุมชนที1มีวถิีชวีติ 
มปีฏสิัมพันธค์ลา้ยกับการอยู่ร่วมกันของผูค้นในสมัยก่อน มีการพึ1งพาอาศัยกัน ช่วยเหลอืกัน ดูแลซึ1งกัน
และกัน ภายใตก้ารออกแบบที1อยู่อาศัยที1รายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิองิบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความ
ร่วมสมัยในปัจจุบันจงึกอ่ใหเ้กดิขึSนมาเป็นชมุชนบา้นขา้งวัด 

 
เทีhยง ä  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื_อทีh 6) เมนูขา้วซอย 
 

เดินทางสู่  ว ัน  นิมม าน  เชีย งให ม่  One Nimman 
โครงการคอมมูนิตีSในสไตล์ยุโรปผสมลา้นนาแลนด์มาร์ค
ใหม่ตั Sงอยู่ ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และ
นักท่องเที1ยวรูจ้ักในฐานะแหล่งชอ้ปปิS งสนิคา้ไลฟ์สไตล์
และงานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหาร
ดีไซน์เก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคารที1ก่อดว้ยอิฐดินเผา มีซุม้
ประตูโคง้ ไดก้ลิ1นอายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรปมอง
แลว้สวยสะดุดตามาก อีกจุดหนึ1งที1ไดร้ับความนิยมก็คือ
ภายในโซนรา้นอาหารที1รวบรวมรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ บาร์
ทอ้งถิ1นชื1อดังระดับ Signatureในเชยีงใหม่ มีการรังสรรค์
เมนูคุณภาพมากมาย มาถ่ายรูปที1นี1เหมือนกําลังเที1ยวอยู่ที1ยุโรป อสิระใหถ้่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัSน
อสิระใหท้่านเดนิท่องเทีhยวตามอธัยาศยัทีh ถนนนิมมานเหมนิทร ์ฮิปสตรีทของเชียงใหม่ ถนน



                             

นมิมานมทีั Sงหมด 17 ซอย แต่ละซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ที1พักและรา้นอาหาร แนวๆ มากมาย 
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและไอเดียสรา้งสรรค ์อิสระเลือกเดินตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาก่อน
เดนิทางกลับนําท่านเดนิทางไปซืSอของฝากที1 ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชยีงใหม่ อสิระใหท้่านซืSอ
ของฝากลับเชน่หมูทอด ไสอั้1ว นํSาพรกิหนุ่ม แคบหมู ของที1ขึSนชื1อจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอั้1ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เพื1อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
19.55น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีhยวบนิ FD3430  
21.05น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชื_อโควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชืSอภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดที1นั1งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงืhอนไขการจอง 

 
เอกสารทีhประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนี_รวม 
• ค่าตั�วโดยสารเครื1องบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ที1นั1งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• ค่าที1พัก 2คนื หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที1ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
• ค่าอาหารตามที1ระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที1ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที1ระบุสําหรับนักท่องเที1ยวไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% 
• เจา้หนา้ที1บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื1อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที1
บรษัิททําไว ้ทั SงนีSย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที1มกีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั1งซืSอประกันสขุภาพเพิ1มได ้
จากบรษัิทประกันทั1วไป 

อตัรานี_ไมร่วม 
• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าบรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 
• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารที1นอกเหนื1อยจากรายการที1ระบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารสําหรับท่านที1ทานเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ 
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงืhอนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นที1เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงืhอนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัSงแต่ 30 วันขึSนไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที1เกดิขึSนจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที1ลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที1เกดิขึSนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย̀ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที1เกดิขึSนจรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้่ายที1เกดิขึSนจรงิ เชน่ ค่ามัดจําตั�วเครื1องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื1นๆ 
 

หมายเหตุ 
• การเดนิทางในแต่ละครั Sงจะตอ้งมผูีโ้ดยสารขั Sนตํ1า 6 ท่าน 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท̀ี1จะเปลี1ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์S เมื1อเกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที1เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที1ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั1งของเจา้หนา้ที1รัฐ และอื1นๆ ที1อยู่นอเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิ1มเตมิที1เกดิขึSนทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย 

การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ̀นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั SงสิSนแทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากับเท่านัSน 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั SงนีSขึSนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํSามันที1

ไม่คงที1 การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิ1มเตมิจากราคาที1กําหนดไว ้
• เมื1อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ1ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ̀ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั SงสิSน 
 


