
 

 

 
 
 



 
วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– คาเฟ่ชม – วดัพระธาตดุอยคาํ – มอ่นแจม่ 
 
08.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิมัคคเุทศกค์อ่ยใหก้ารตอ้นรับทา่น และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
09.50 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่สายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ102  
11.10 เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

มคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยต ัง้แตก่รุงเทพฯ 
  

นําท่านเดนิทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดบิชืน้เหมือนอยู่บนยอดดอย แต่
เนรมติไวใ้นเมอืงเชยีงใหม่ มบีรรยากาศแบบสวนมน้ํีาตก บอ่ปลาคราฟ ทีจั่ดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลายเชน่
Lemon Tart,มซูชอ็คโกแล็ต ทีข่ ึน้ชือ่เค็กสม้,กาแฟดํา,ชอ็คโกแลตนม ทีเ่ป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไมร่วมคา่อาหาร และ
เครือ่งดืม่) 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหรกลางวนั 
 

นําท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยคํา เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยคํา 
ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยคําสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกวา่ "วัดดอย



คํา" ไฮไลทท์ีสํ่าคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพอ่ทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความ
ศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : ทีวั่ดไม่มจํีาหน่ายดอก
มะล)ิ 
 
วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตามดว้ย
เรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อสําเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้สําเร็จแลว้จะนํามะลจํิานวน 
..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะนํา ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 
 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยูใ่น ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแมแ่รม อําเภอแมร่มิ จังหวัดเชยีงใหม ่การ

เดนิทางไมท่ลุักทุเล ใครมรีถพารถมาหย่อนไว ้แลว้เดนิสดูบรรยากาศใหฉ่ํ้าปอด กอดภเูขา จุดชมววิหลักๆ ของ ดอยมอ่นแจ่ม 
มอียู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะ
เปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดกูาล 

 

 
 



เย็น บรกิารหมูกะทะ (2-3ทา่น 1ชุด และ 4ทา่น 2ชุด) 
 
ทีพ่กั มอ่นววิงาม หรอืเทยีบเทา่  
 (หอ้งพักเป็นแบบเต็นทต์ดิแอร ์กรณีหอ้งพักเต็มขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นรปูแบบหอ้งพักตามความเหมาะสม) 
 
วนัทีส่อง มอ่นแจม่ – SKY WALK ม่อนแจม่ – สวนดอกไมไ้รด่อกลมหนาว – อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – วดัพระธาตุดอยสุเทพ

ราชวรวหิาร – ชอ้ปป้ิง วนั นมิมาน 
 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้  
 
 นําทา่นเดนิทางสูจุ่ดเชค็อนิแหง่ใหม ่Skywalk มอ่นแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกวา่ 200 

เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้สีัน
สวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบง่บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอ
สมอส ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรปูในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ อสิระถ่ายภาพ
บรรยากาศตามอัธยาศัย  

 

 
 

นําท่านสู ่ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี เป็นสวนดอกไมบ้นม่อนแจ่ม 
ทา่นจะไดส้มัผัสกับววิของสวนดอกไม ้และอากาศทีเ่ย็นสบายของดอยมอ่นแจ่ม 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 



นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรีวชิยั ผูท้ี่ไดช้ื่อว่าเป็น
นักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพ
ศรัทธา มาจนถงึปัจจุบัน โดยเรือ่งราวของครบูาศรวีชิยันั้นมคีวาม
ผูกพันกับประวัตศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมากเนื่องจากทา่น
เป็นผูท้ี่มบีทบาทในการฟ้ืนฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ใน
แถบภาคเหนือ ทีท่รดุโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึง่ และที่
สําคัญครูบาศรวีชิัยเป็นผูร้เิร ิม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วม
แรงรว่มใจกันสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสูวั่ดพระบรมธาตุดอยสุ
เทพ หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสเุทพ ทีทํ่าให ้
เรามโีอกาสไดข้ ึน้ไปชืน่ชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อาย
แห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า 
เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชิัยก็เสมอืนไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุ
เลยทเีดยีว 

  
นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้
เมื่อปี  พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง
อาณาจักรลา้นนา ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรม
สารรีกิธาตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองค์ถงึ 
13 เมือ่ถงึแลว้สามารถเดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คอื เดนิขึน้บันได
นาค 300 ขัน้ และทางรถราง (หมายเหตุ : รวมค่ารถรางราคาขึน้/
ลง) ระยะทางจากเชงิดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลา
ประมาณครึง่ชั่วโมง วัดแห่งนี้ถอืเป็นปูชนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม ่
ถา้หากใครที่มาเยอืนเมอืงเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถือ
เสมอืนวา่ยงัมาไมถ่งึเชยีงใหม ่
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเหมนิท์ ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กใน
ฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ย
อฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป บนพืน้ทีก่วา่ 13 ไร ่เป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็น
ทัง้แหล่งชอ๊ปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้นํา หรอืท่านทีต่อ้งการเดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวทา่นเองโดย
มมีัคคเุทศกแ์นะนําแกท่่าน (หมายเหตุ : สําหรับท่านทีต่อ้งการท่องเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงค์
กับมัคคเุทศก)์  
 

 
 
เย็น อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



วนัทีส่าม วดัอุโมงค ์– คาเฟ่ No.39 – วดัโลกโมฬ ี– ถ่ายรูปประตทูา่แพ – เจดยีห์ลวง – ตลาดวโรรส – สนามบนิเชยีงใหม ่– 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอารหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่านสู ่วดัอุโมงค ์(สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงเชยีงใหม่ และตัง้อยู่บรเิวณเชงิดอยสุ

เทพ อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่ซึง่อยูท่างทศิใตข้องมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่หรอือยูใ่นซอยหลังมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
 

 
 
 นําทา่นเชค็อนิคาเฟ่ชคิๆที ่คาเฟ่ No.39 เป็นคาเฟ่ใกล ้ๆ กับวัดอโุมง สไตลก์ารตกแตง่รา้นน่ารัก ๆ มบีอ่น้ําขนาดใหญ่อยูบ่รเิวณ

กลางคาเฟ่ และทีเ่ป็นไฮไลทค์อืการถา่ยรปูคูก่ับบา้นเกา่ทีอ่ยูต่ดิบรเิวณบอ่น้ําของคาเฟ่ มมีมุใหท้า่นเลอืกน่ังชลิมากมาย (หมาย
เหต ุ: ทีวั่ดไมม่จํีาหน่ายดอกมะล)ิ 

 
นําทา่นชมความงามของ วดัโลกโมฬ ีตัง้อยูด่า้นทศิเหนือนอกกําแพงเมอืงเชยีงใหม ่ปรากฏชือ่วัดโลกครัง้แรกในสมัยขอ พระ
เจา้กอืนา ทรงโปรดใหค้ณะสงฆข์องพระมหาอุทมุพรบปุผา มหาสวาม ีจํานวน 10 รปู จําพรรษาอยูท่ีวั่ดโลก สมัยพระเมอืงแกว้
ในปี พ.ศ. 2070 โปรดใหส้รา้งวหิารและมหาเจดยี ์ในปี พ.ศ. 2088 พระเมอืงเกษเกลา้ถูกปลงพระชนม ์ไดนํ้าอัฐไิวท้ีเ่จดยีวั์ด
โลกนี้ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวสิทุธเิทว ีผูค้รองเมอืงเชยีงใหมท่วิงคต ไดทํ้าการถวายพระเพลงิ และบรรจุอัฐไิวใ้นเจดยี์
วัดโลกนี้ “และยังสถานทีถ่า่ยทําละครเรือ่งกลิน่กาสะลอง” 
 
นําทา่นเชค็อนิแลนดม์ารค์ ทีไ่มว่า่ใครจะมาเชยีงใหมก่็ตอ้งมาเชค็อนิพรอ้มกับถา่ยรปู โพสทา่ชคิๆที ่ถ่ายรูปประตูทา่แพ หรอื
ชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตูทางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตู
เมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน)  
 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 
 นําทา่นชม วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชยีงใหม่ มชีือ่เรยีกหลายชือ่ ไดแ้ก ่ราชกุฏาคาร วัดโชตกิา

ราม สรา้งขึน้ในรัชสมัยพญาแสนเมอืงมา พระมหากษัตรยิรั์ชกาลที ่7 แหง่ราชวงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีทีส่รา้งแน่ชดั สนันษิฐาน
วา่วัดแหง่นี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมกีารบรูณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ทีปั่จจุบันมขีนาดความกวา้ง
ดา้นละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสําคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเชยีงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสรา้งอยู่กลางใจเมือง
เชยีงใหม ่ซึง่แตเ่ดมิถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของอาณาจักรลา้นนา 

 
อสิระท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดวโรรส หรอื กาดหลวง ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มี
ประวัตอิันยาวนานมานับรอ้ยปี นักทอ่งเทีย่วหรอืคนเชยีงใหมเ่อง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาดหลวงแหง่นี้ ตลาด
แหง่นี้ยังมสีนิคา้ตา่งๆ ทีนั่กท่องเทีย่วมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสยีสว่นใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่จําพวก
ไสอ้ั่ว แหนม น้ําพรกิหนุ่ม แคปหม ูผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรปู นอกจากนี้ยังมแีหลง่รวมอาหารพืน้เมอืงราคาถกูอกีมากมาย 

 
22.15 เดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ119 
23.35 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร ์
หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ไมเ่อาต ัว๋

เครือ่งบนิ 

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

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 9,999 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 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 6,999 

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

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

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

** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ตดักรุป๊ 6 ทา่น / 1 คนัรถตู ้เพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บาท (ไมร่วมสว่นตา่งต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํา้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนด 
และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้ม ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสารการบนิ 
 คา่รถบัสหรอืรถตูป้รับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 



 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สําคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
คํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง
สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว (หรอือัพเดทตามสายการบนิ) 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่ว ทา่นละ 500 บาท  
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่สํารองที่

น ัง่ 
2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
 

 
 
 

 
  
 


