
 
 

 

 
 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– คาเฟ่ชม – วดัพระธาตุดอยค า –  มอ่นแจม่ 

 
08.00 พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบิน ไทยสมายด ์(WE) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.15 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่WE108 
11.35 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 
ส าคญัโปรดอา่น : เนือ่งจากผูเ้ดนิทางต า่กว่า 10 ทา่น ท าใหไ้มส่ามารถออกต ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปได ้ดงัน ัน้สายการบนิ 
ไฟลท์บนิ และราคาต ัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

  

เทีย่ง บรกิารอาหรกลางวนั 
 
น าท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย แต่

เนรมติไวใ้นเมืองเชยีงใหม่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน ้าตก บ่อปลาคราฟ ที่จัดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลือกหลายเช่น
Lemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ทีข่ ึน้ชือ่เค็กสม้,กาแฟด า,ช็อคโกแลตนม ทีเ่ป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รวมค่าอาหาร และ
เครือ่งดืม่) 

 

 
 



น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั ้งอยู่บริเวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภุิญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกว่า "วัดดอย

ค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มีชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมื่องเชยีงใหม่อีกดว้ย (หมายเหตุ : ที่วัดไม่มีจ าหน่ายดอก
มะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 

..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่่าน” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 

 
 
 น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจ่ม อยู่ใน ศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ การ

เดนิทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว ้แลว้เดนิสูดบรรยากาศใหฉ้ ่าปอด กอดภูเขา จุดชมววิหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม 
มีอยู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะ
เปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดูกาล 

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

ทีพ่กั มอ่นววิงาม หรอืเทยีบเทา่  
 (หอ้งพักเป็นแบบเต็นทโ์ดม กรณีหอ้งพักเต็มขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นรูปแบบหอ้งพักตามความเหมาะสม) 

 



 
 

วนัทีส่อง มอ่นแจม่ – SKY WALK มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รด่อกลมหนาว – ไรส่ตอเบอรี ่– อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระ
ธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร – ชอ้ปป้ิง วนั นมิมาน 

 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้  
 

 น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk มอ่นแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 
เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้สัีน
สวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอ

สมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ อสิระถ่ายภาพ
บรรยากาศตามอัธยาศัย  

 

 
 



น าท่านสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลที่มีดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี เป็นสวนดอกไมบ้นม่อนแจ่ม 

ท่านจะไดสั้มผัสกับววิของสวนดอกไม ้และอากาศที่เย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม (ขอสงวนสทิธปิรับเปลี่ยนสวนดอกไมต้าม
ความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
 

 
 
น าท่านชม ไร่สตอเบอรี ่แน่นอนอยู่แลว้ว่าเมือ่มาเยือนม่อนแจ่มทัง้ที ตอ้งไม่พลาดที่จะไดสั้มผัสกับอากาศเย็นๆพรอ้มกับการ
เดนิชมไร่สตอเบอรี ่ท่านจะไดล้ิม้ลองผลสตอเบอรีส่ดๆจากไร่ มจี าหน่ายใหท้่านเลอืกซือ้ (โดยปกตผิลสตอเบอรีจ่ะมชีว่งเดอืน

พฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ขอสงวนสทิธิง์ดเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น
ทดแทน ในกรณีทีไ่ร่สตอเบอรีย่ังไม่พรอ้มใหบ้รกิารท่าน)  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนา

ไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดย
เรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัตศิาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็น

อย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และที่
ส าคัญครูบาศรีวชัิยเป็นผูร้เิริ่มชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกัน

สรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว่้าเป็นผู ้
บุกเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ที่ท าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชืน่ชมความงามของ
ธรรมชาติและกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยัง

เชือ่กันว่า เพียงไดม้าไหวค้รูบาศรีวชัิยก็เสมือนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุเลย
ทเีดยีว 

  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 
1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี่ 6 แห่งอาณาจักรลา้นนา ราชวงศม์ังราย 
พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุองคใ์หญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวสั้กการบูชา



สว่นพระองคถ์งึ 13 เมื่อถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหตุ : 

รวมค่ารถรางราคาขึน้/ลงแลว้) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ช่ัวโมง วัดแห่งนี้ถือ
เป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใครทีม่าเยอืนเมอืงเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนว่ายังมาไม่ถงึเชยีงใหม่ 
 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเหมนิท์ ย่านที่ชาวเชยีงใหม่และนักท่องเที่ยวรูจ้ักใน
ฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่กอ่ดว้ย

อฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บนพืน้ที่กว่า 13 ไร่ เป็นศูนยก์ารคา้ชมุชนแห่งใหม่ทีเ่ป็น
ทัง้แหล่งชอ๊ปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรือท่านทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวท่านเองโดย
มมีัคคุเทศกแ์นะน าแก่ท่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่ตอ้งการท่องเที่ยวและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงค์

กับมัคคุเทศก)์  
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 
ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม สวนดอกไม ้แม่รมิ – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดยีห์ลวง – วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร – วดัสวนดอก – ตลาดวโรรส – 
สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม ้แมร่มิ บรเิวณอ าเภอแม่รมินี้ มสีวนดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนทีม่ชีือ่เสยีงมากอาท ิI 
love flower farm , สวนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กลิน่เกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง แต่ละสวนก็จะมีดอกไมจ้ัด
แต่งสวนที่แตกต่างกันไป เช่นดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร ์(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไมต้ามความเหมาะสม 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเวลา และรายการทัวร์) 
 



 
 
น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูท่าแพ หรือ
ชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรือก เป็นประตูทางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ในของเวียงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู

เมอืงเพยีงแห่งเดยีวทีม่บีานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 
น าท่านชม วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชยีงใหม่ มชีือ่เรียกหลายชือ่ ไดแ้ก ่ราชกุฏาคาร วัดโชตกิา
ราม สรา้งขึน้ในรัชสมัยพญาแสนเมอืงมา พระมหากษัตรยิรั์ชกาลที่ 7 แห่งราชวงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีที่สรา้งแน่ชัด สันนษิฐาน

ว่าวัดแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมกีารบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ที่ปัจจุบันมขีนาดความกวา้ง
ดา้นละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดียท์ี่มีความส าคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสรา้งอยู่กลางใจเมือง
เชยีงใหม่ ซึง่แต่เดมิถอืว่าเป็นศูนยก์ลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 

 
น าท่านสักการะ “พระพุทธสหิงิห”์ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร พระอารามหลวงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปะแบบลา้นนาอย่างวจิติร
ตระการตา อีกทัง้ยังเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูปส าคัญอย่าง ที่พุทธศาสนกิชนทั่วไทยนยิมไปกราบไหว ้สรา้งขึน้เมือปี พ.ศ. 

1888 โดย พญาผายู กษัตรยิเ์ชยีงใหม่องคท์ี ่5 ของราชวงศม์ังราย เพื่อบรรจุพระอัฐขิอง พญาค าฟ ูพระราชบดิาของพระองค ์
ดา้นหนา้ของวัดจะมี วหิารหลวง สรา้งในสมัยของ ครูบาเจา้ศรวีชัิย เมื่อปี พ.ศ. 2467 เราจะสังเกตไดว่้าวหิารหลวงแห่งนี้มีการ

ผสมผสานกันระหว่างศลิปะแบบลา้นนาและรัตนโกสนิทร ์ดา้นในเป็นที่ประดษิฐานของ พระศีสรรเพชญ พระพุทธรูปขนาดใหญ่
ที่เป็นพระประธาน ส่วนดา้นหนา้ตรงวงเวียนของพระวหิารจะมี อนุสาวรียค์รูบาศรีวชัิย สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถึง ครูบาเจา้ศรีวชัิย 
อดตีเจา้อาวาสของวัดพระสงิหว์รมหาวหิาร 



 
 

อสิระท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี
ประวัตอิันยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรอืคนเชยีงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ ตลาด
แห่งนี้ยังมีสนิคา้ต่างๆ ที่นักท่องเทีย่วมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสยีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารพืน้เมอืงที่ข ึน้ชือ่จ าพวก

ไสอ้ั่ว แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหมู ผลติภัณฑผ์ัก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี้ยังมแีหล่งรวมอาหารพืน้เมอืงราคาถูกอกีมากมาย 
 
21.15 เดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่WE121 

22.35 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

15 – 17 ตุลาคม 2564 12,999 2,000 

22 – 24 ตุลาคม 2564 13,999 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 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 ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตุสุดวสิยั** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  
 น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20Kg/ท่าน (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิ ไทยสมายดเ์ท่านัน้) 

 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7Kg/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 



 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเท่านัน้ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิาร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็น
ตน้ 
 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้วมค่าสัมภาระ) 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกว่า 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 



5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้นักท่องเทีย่ว

ทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 


