
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิเชยีงใหม่ – คาเฟ่ชม – วดัพระธาตุดอยค า – ม่อนแจ่ม 

 

08.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ มัคคุเทศกค์่อยใหก้ารตอ้นรับท่าน และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

09.50 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเชยีงใหม่ สายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่ VZ102  

11.10 เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

มคัคุเทศกเ์ดนิทางไปดว้ยต ัง้แต่กรุงเทพฯ 

  

น าท่านเดนิทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหม ือนอยู่บนยอดดอย แต่

เนรมติไวใ้นเม ืองเชยีงใหม่ ม ีบรรยากาศแบบสวนมนี ้าตก บ่อปลาคราฟ ทีจั่ดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลายเช่น

Lemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ที่ข ึน้ชื่อเค็กสม้,กาแฟด า,ช็อคโกแลตนม ที่เป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รวมค่าอาหาร และ

เครื่องดืม่) 

 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหรกลางวนั 

 

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

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ

นางจามเทวกีษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏ ิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนยิมเรียกว่า "วัดดอย

ค า" ไฮไลทท์ี่ส าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งน ีก้็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมชี ือ่ เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ



 

 

ศักดิส์ ิทธ ิ์ นอกจากนีด้า้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเม ื่องเชียงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : ทีวั่ดไม่มจี าหน่ายดอก

มะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเช ือ่ส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย

เรื่องที่ตอ้งการขอใหล้ะเอ ียด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ ิ่งทีข่อส าเร็จโดยด่วน เม ือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลจิ านวน 

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

 

 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อ ยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การ

เดนิทางไม่ทุลักทุเล ใครมรีถพารถมาหย่อนไว ้แลว้เด ินสูดบรรยากาศใหฉ้ ่าปอด กอดภูเขา จุดชมววิหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม 

มอี ยู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อ ีกดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะ

เปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดูกาล 

 

 
 

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



 

 

 

ท ีพ่กั ม่อนววิงาม หรอืเทยีบเทา่  

 (หอ้งพักเป็นแบบเต็นทต์ดิแอร์ กรณหีอ้งพักเต็มขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นรูปแบบหอ้งพักตามความเหมาะสม) 

 

วนัท ีส่อง ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม ้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรยีค์รูบาศรวี ิชยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพ

ราชวรวหิาร – ชอ้ปป้ิง วนั นมิมาน 

 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้  

 

 น าท่านเดินทางสู่จุดเช็คอนิแหง่ใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 

เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้ ีสัน

สวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ดา้นล่างขอบสะพาน ก็ม ีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอ

สมอส ดอกบานไม่รู ้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่าย รูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ อสิระถ่ายภาพ

บรรยากาศตามอัธยาศัย  

 

 
 

น าท่านสู่  ไร่ดอกลมหนาว  ใหท่้านเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลที่มดีอกไมใ้หช้มตลอดทั้งปี  เป็นสวนดอกไมบ้นม่อนแจ่ม 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับววิของสวนดอกไม ้ และอากาศทีเ่ย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่  อนุสาวร ีย ์ครูบาศร ีว ิชยั  ผูท้ ี่ไ ดช้ ื่อ ว่าเป็น

นักบุญแหง่ลา้นนาไทย และปูชนีย บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพ

ศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชัิยนัน้มคีวาม

ผูกพันกับประวัตศิาสตร์เม ืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเน ื่องจากท่าน

เป็นผูท้ี่มบีทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ใน

แถบภาคเหนอื ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอ ีกครั้งหนึง่ และที่

ส าคัญครูบาศรีวชัิยเป็นผูร้ิเริ่มชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วม

แรงร่วมใจกันสรา้งถนนจากเชิงดอยขึน้ไปสู่ วัดพระบรมธาตุดอยสุ

เทพ หรือเรียกไดว่้าเป็นผูบุ้กเบิกเสน้ทาง ข ึน้ดอยสุเทพ ที่ท าให ้

เรามโีอกาสไดข้ ึ้นไปชืน่ชมความงามของธรรมชาติและกลิน่อาย

แหง่อารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี ้นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า 

เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรีวชัิยก็เสม ือนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุ

เลยทเีดยีว 

  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร  สรา้งข ึ้น

เม ื่อ ปี พ.ศ. 1927 ในสมัย พญาก ือน า กษั ตริย์ องค์ที่  6 แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรม

สารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองค์ถ ึง 

13 เม ือ่ถ ึงแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิข ึน้บันได

นาค 300 ขัน้  และทางรถราง (หมายเหตุ : รวมค่ารถรางราคาขึน้/

ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลา

ประมาณครึ่งช่ัวโมง วัดแหง่น ีถ้ ือเป็นปูชนียสถานคู่ เมอืงเชียงใหม่ 

ถา้หากใครที่มาเยือนเม ืองเชียงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถ ือ

เสมอืนว่ายังมาไม่ถงึเชยีงใหม่ 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  วนั น ิมมาน (One Nimman) ตั ้งอยู่ในย่านนมิมานเหม ินท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเที่ยวรู ้จักใน

ฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซนเ์ก๋ ๆ ดว้ยโครงสร ้างอาคารทีก่่อดว้ย

อฐิดนิเผา ม ีซุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ เป็นศูนย์การคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็น

ทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรือท่านที่ตอ้งการเดนิทางสู่ถนนคนเดินก็สามารถเดนิทางไดง่้ายดว้ยตัวท่านเองโดย

มมีัคคุเทศก ์แนะน าแก่ท่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านทีต่อ้งการท่องเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงค์

กับมัคคุเทศก)์  

 

 
 

เย็น อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการท่องเท ีย่ว 

 

ท ีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMA N / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

 

วนัท ีส่าม วดัอุโมงค ์– คาเฟ่ No.39 – วดัโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดยี ์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบนิเชยีงใหม่ – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านสู่ วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นวัดเก่าแก่ ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเม ืองเชยีงใหม่  และตั ้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุ

เทพ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ซ ึง่อยู่ทางทศิใตข้องมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ หรืออยู่ในซอยหลังมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 
 

 น าท่านเช็คอนิคาเฟ่ชิคๆที่ คาเฟ่ No.39 เป็นคาเฟ่ใกล ้ๆ กับวัดอุโมง สไตล์การตกแต่งรา้นน่ารัก ๆ ม ีบ่อน ้าขนาดใหญ่อยู่บริเวณ

กลางคาเฟ่ และทีเ่ป็นไฮไลท์คอืการถ่ายรูปคู่กับบา้นเก่าทีอ่ยู่ต ิดบริเวณบ่อน ้าของคาเฟ่ มมีุมใหท่้านเลอืกนั่งชลิมากมาย  (หมาย

เหตุ : ทีวั่ดไม่มจี าหน่ายดอกมะล)ิ 

 

น าท่านชมความงามของ วดัโลกโมฬี ตัง้อยู่ดา้นทิศเหนอืนอกก าแพงเม ืองเชียงใหม่ ปรากฏชื่อวัดโลกครั้งแรกในสมัยขอ พระ

เจา้ก ือนา ทรงโปรดใหค้ณะสงฆข์องพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวาม ีจ านวน 10 รูป จ าพรรษาอยู่ทีวั่ดโลก สมัยพระเมอืงแกว้

ในปี พ.ศ. 2070 โปรดใหส้รา้งวิหารและมหาเจดยี์ ในปี พ.ศ. 2088 พระเม ืองเกษเกลา้ถูกปลงพระชนม ์ไดน้ าอัฐิไวท้ี่เจด ีย์วัด

โลกนี ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวสิุทธเิทว ีผูค้รองเม ืองเชียงใหม่ทวิงคต ไดท้ าการถวายพระเพลิง และบรรจุอัฐไิวใ้นเจดีย์

วัดโลกนี ้ “และยังสถานทีถ่่ายท าละครเรื่องกลิน่กาสะลอง” 

 

น าท่านเช็คอนิแลนดม์าร์ค ทีไ่ม่ ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูทา่แพ หรือ

ชือ่ เด ิม ประตูเชยีงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเม ืองชัน้ในของเวยีงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู

เมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนีใ้นกรณทีีถ่นนปิด หรือมกีารจัดงาน)  
 

 



 

 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 

 น าท่านชม วดัเจดียห์ลวงวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชยีงใหม่ มชี ื่อเรียกหลายชื่อ ไดแ้ก่ ราชกุฏาคาร วัดโชตกิา

ราม สรา้งข ึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมอืงมา พระมหากษัตริย์ รัชกาลที ่7 แห่งราชวงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งแน่ชัด สันน ิษฐาน

ว่าวัดแหง่น ีน้่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมกีารบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี์ ทีปั่จจุบันมขีนาดความกวา้ง

ดา้นละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มคีวามส าคัญอกีองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  วัดเจดีย์หลวงสรา้งอยู่กลางใจเม ือง

เชยีงใหม่ ซ ึง่แต่เดมิถอืว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 

 

อสิระท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถ ือเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่ม ี

ประวัต ิอันยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรือคนเชยีงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาดหลวงแหง่น ี้ ตลาด

แหง่น ียั้ งมสี ินคา้ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสยีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส ินคา้อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึ้นชื่อจ าพวก

ไสอ้ั่ว แหนม น ้าพริกหนุ่ม แคปหมู ผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนียั้งมแีหล่งรวมอาหารพืน้เมอืงราคาถูกอกีมากมาย  

 

22.15 เดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ เทีย่วบนิที ่VZ119 

23.35 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หอ้ง 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ไมเ่อาต ัว๋
เครือ่งบนิ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 8,999 2,000 6,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 11,999 2,000 7,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 9,999 2,000 7,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 8,999 2,000 6,999 

08 – 10 มกราคม 2564 9,999 2,000 7,999 

15 – 17 มกราคม 2564 8,999 2,000 6,999 

22 – 24 มกราคม 2564 8,999 2,000 6,999 

29 – 31 มกราคม 2564 8,999 2,000 6,999 

05 – 07 กุมภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 6,999 

12 – 14 กุมภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 7,999 

19 – 21 กุมภาพนัธ์ 2564 8,999 2,000 6,999 

26 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 7,999 

 

** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเท ีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเท ีย่วชาวต่างชาตมิคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องม ีผูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต ่า 8 ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ตดักรุ๊ป 6 ทา่น / 1 คนัรถตู ้เพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บาท (ไม่รวมส่วนต่างต ัว๋เคร ือ่งบนิ) 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้ เน ือ่งจากราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา  

ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน า้มนัท ีไ่ม่คงท ี ่ อาจมกีารปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาท ีก่ าหนด  

และทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิเ์ปลีย่นแปลงเท ีย่วบ ิน หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 น ้าหนักสัมภาระถอืข ึน้เครื่อง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับพรอ้ม ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ ทัง้น ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับสารการบนิ 

 ค่ารถบัสหรือรถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 



 

 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณทีี่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสริม 1 ท่าน) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้ค ียงแทนโดยอา้งอ ิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัต ิเหตุระหว่างเด ินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซื้อประกันเพิม่ เพื่อคุม้ครอง

สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีิเศษ 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอ ินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิ ิบาร์ในหอ้ง รวมถ ึง

ค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มข ึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ ิไดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ

อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็น

ตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว (หรืออัพเดทตามสายการบนิ) 

   ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 500 บาท  

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัทอ่งเท ีย่วหร ือเอเจนซีต่ ้องช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อทา่น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองท ี่

น ัง่ 

2. นกัท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเง ินค่าบรกิารส่วนท ีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั  กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่ว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อ ีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเด ินทาง หรือเล ื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อ ีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเด ินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังส ือ

มอบอ านาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ข ึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ่้ายที่เก ิดข ึน้ตามจริง ** ในกรณีท ีว่นัเด ิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ ร ้านอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก ปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ียหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  


