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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
เชยีงใหม ่ 

2  เชยีงใหม ่– ฝาง – ดอยอา่งขาง (รถทอ้งถิน่) - สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไม้
เมอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 – ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล - ฮโินกแิลนด ์ 
พกัฝาง                                                                                อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

3 ฝาง – แมแ่ตง – วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน – แมร่มิ – สวนดอกไม ้I Love Flower Farm – 
หว้ยตงึเฒา่ - ถนนคนเดนิทา่แพ 
พกัเชยีงใหม ่                                                                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น                                                                               

4 วดัพระสงิห ์- วดัพระธาตดุอยค า (รถทอ้งถิน่) – รา้นของฝาก – ล าปาง – พระธาตลุ าปางหลวง  
- กรงุเทพฯ                                                                            อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 

 

 

 

 



                             

 

 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 
 
 

18.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 

อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 

วนัทีส่อง      เชยีงใหม ่– ฝาง - ดอยอา่งขาง(รถทอ้งถิน่) – สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง –  

                   สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 – ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล - ฮโินกแิลนด ์ 

                                                                                                                  อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั  

 

    รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 ทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอฝาง จากน ัน้น าทา่นเปลีย่นน ัง่รถทอ้งถิน่ เดนิทางสู ่ดอยอา่งขาง ตัง้อยู่บนทวิ

เขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง มีความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสงูถงึ 

1,928 เมตร เป็นทีต่ัง้ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าทา่นเทีย่วชม สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลง

ปลกูพชืเมอืงหนาว มทีัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพืช ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ี่

พันธุ ์80 ทีม่รีสชาตดิ ีรสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อกเมืองหนาว

ปลกูลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยี่ยมชม และยังมีตน้ซากุระจากญี่ปุ่ นใหช้ืน่ชมอีกดว้ยซึง่ซ ึง่ออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูก

สบัเปลีย่นกนัตลอด เพือ่ใหม้ดีอกสวยงามตลอดทัง้ปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวทีป่ลูกในสถานีฯ 

อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอรร์ี่ กวีี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอรร์ี่ สาลี ่พลับ ซึง่ในการปลูกไมผ้ลในพื้นทีต่่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นทีถ่า่ยละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครอง อสิระใหท้่านชมความงดงามของพันธไ์ม ้

ดอกไมป้ระดับ  และไมผ้ลเมืองหนาวนานาพันธุ ์เชน่โรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซ

นานาชนดิและใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากผลติภณัฑข์องโครงการหลวง จากนัน้น าชม ไรช่า 2000 ดอย

อา่งขาง ซ ึง่ตัง้อยู่ทางซา้ยมือก่อนถงึบา้นนอแล ใหท้่านเช็คอนิถ่ายรูปกับจุดชมววิสวยๆตามอัธยาศัย 

หลกัๆจะม2ีจุดคอื ดา้นบนตรงบรเิวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาดา้นล่าง นอกจากนี้มีรา้นชา

บรกิารใหนั้กท่องเทีย่วดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล ตน้สตรอ

เบอรร์ีถ่กูปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาใหว้วิทีส่วยงาม มีววิสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป 

สามารถเขา้ชมแปลงปลกูไดแ้ต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอรร์ีเ่องได ้สามารถเลอืกซือ้แบบสดๆจากหนา้สวน

ทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

18-21 พฤศจกิายน 63 3,999 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 
1,500 36 



                             

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย น าทา่นสูส่ถานทีเ่ชค็อนิสดุเก ๋ฮโินกแิลนด ์Hinoki land อาณาจักรไมฮ้โินกแิห่งแรกและแห่งเดยีวใน

ประเทศไทยทีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่ นไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ 

คณุอนริุทธ ์จงึสดุประเสรฐิ ผูก้อ่ตัง้บา้นไมห้อมฮโินกไิชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮโินกใินประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่หลังจากบา้นไมห้อมฮโินก ิและธุรกจิจ าหน่าย

ผลติภณัฑท์ีต่อ่ยอดจากไมส้นฮโินกทิีเ่ขารเิร ิม่ร่วมกบัชาวบา้นในพื้นทีป่ระสบผลส าเร็จ โปรเจ็กตถ์ัดมาก็

คอืการพัฒนาพื้นที ่83 ไร่ ฮโินกแิลนด ์ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลัง เร ิม่ตน้จากอาคารซุม้ประตู

ทางเขา้ทีจ่ าลองประตอูสนุีของศาลเจา้อาซากสุะ โดดเดน่ดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตวัอักษรสดี าว่า คามิ

นาร ิ(Kaminari-mon) ซึง่เป็นชือ่ของประตตูามตน้แบบ ถดัมาคอืโถงตอ้นรับทีใ่หบ้รกิารเชา่ชดุกโิมโน มี

ใหเ้ลอืกหลากส ีหลายรูปแบบ ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากใสถ่า่ยรูปใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศ ถดัมาจะ

พบกับอีกหนึ่งไฮไลตค์ืออุโมงคเ์สาโทรอิจิ าลองจ านวน 88 ตน้ เชือ่มพื้นที่สว่นหนา้เขา้สู่ดา้นในของ

โครงการ ซึง่อุโมงคจ์ะพาไปบรรจบกบัลานดา้นหนา้ปราสาทฮโินก ิปราสาททีส่รา้งข ึน้จากไมส้นฮโินกทิัง้

หลังตามแบบปราสาทดัง้เดมิของโชกุน โดยปราสาทแห่งนี้ไดจ้ าลองมาจากปราสาททองคนิคาคุจใิน

เมืองเกียวโตดว้ยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชัน้บนของปราสาทจะเป็นที่ประดษิฐานขององค์เจา้แม่กวนอิม 

(แกะสลกัจากไมส้นฮโินกดิว้ยเชน่กนั) ปราสาทม ี4 ชัน้ แตล่ะชัน้มรีะเบยีงทีส่ามารถมองเห็นทวิทศันข์อง

ภเูขาทีว่างตวัลอ้มรอบอ าเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 

8 ไร่ และมอีาคารจัดแสดงสนิคา้ และจ าหน่ายผลติภณัฑด์ว้ย คณุอนริุทธร์เิร ิม่โครงการพรอ้มกับการเปิด

กจิการบา้นไมห้อมฯ โดยชักชวนชาวบา้นจากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 

ครอบครัว ร่วมกันสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑเ์พื่อสุขภาพทีต่่อยอดจากการสกัดน ้ามันหอมในเนื้อไมส้นฮโินก ิ

เชน่ ทีน่อนและหมอนเพื่อสขุภาพ สบู่ แชมพู และเครื่องส าอาง รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรแ์บบญี่ปุ่ นทีผ่ลติ

จากไมช้นิดเดียวกันนี้ และยังมีคาเฟ่ใหบ้รกิารเครื่องดื่มและขนมจ าหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยุค 

นอกจากนี้ยังมีอาคารเจแปนทาวน์ จ าหน่ายสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศญี่ปุ่ นเท่านัน้ มีภัตตาคารอาหาร

ญี่ปุ่ นสูตรตน้ต ารับ เสริฟ์โดยพ่อครัวจากแดนอาทติยอ์ุทัย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศอันงดงาม

แบบญีปุ่่ นตามอัธยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมอ าเภอฝาง 

ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        ฝาง – แมแ่ตง – วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน -  แมร่มิ - สวนดอกไม ้ I Love Flower Farm  

                    - หว้ยตงึเฒา่ - ถนนคนเดนิทา่แพ                                               อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอแมแ่ตง เมอืงแห่งมนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแม่น ้า มแีม่น ้าทีส่ าคญั 3 สาย ไหลมา

บรรจบกนัทีโ่ครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษาแม่แตง หรอืทีช่าวแม่แตงเรยีกว่าชลประทานไดแ้ก ่แม่น ้าแม่งัด 

แม่น ้าแตง และแม่น ้าปิง น าทา่นสู ่วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนนิเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ย

ภมูทิศันท์ีส่วยงาม มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไป

ดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีหลากหลายขนาด อีกทัง้ทีต่ัง้ของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณทีเ่รียกว่า 

เมอืงแกน ชาวบา้นก็เลยเรยีกชือ่วัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง 

นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิม ้

สกัทอง โดยทา่นตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัด

เพื่อการขัดเกลาจติใจ เพื่อใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิีกรรมทางศาสนา 

และดว้ยความทีค่รูบาเทอืงเป็นพระทีม่ีปฏปิทา จงึไดร้ับความเลือ่มใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป ร่วมถวาย

ปัจจัยสมทบทนุสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไม่นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิใหม่ สวนดอกไม ้  I Love Flower Farm น าท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่ง

ดอกไมท้ีไ่ดถ้กูจัดตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงามกวา้งขวาง มดีอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอรท์ีป่ลูกสลับสบัเปลีย่น

กนัออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม (กรณีสวนปิด หรอื

ชว่งเทศกาลหยุดยาวทางบรษัิทอาจจะมีสลับเปลีย่นเทีย่วสวนอื่นๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การบาน ร่วงโรยของดอกไมข้ ึน้อยู่กับสภาพของอากาศทางบรษัิทไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดเชค็อนิแห่งใหม่ไปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ 

ไฮไลทข์องทีน่ี่อยู่ที ่หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุง่นาสเีขยีวทีม่ีภูเขา

โอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทาง

กว่า 100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเชค็อนิกนัได ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่อ.เมอืงเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

 ชอ้ปป้ิงยามค า่คนืกนัตอ่ที ่ถนนคนเดนิทา่แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พันคองานหัตถกรรมพืน้บา้นนานาชนดิ ผา้

ทอมอื งานไมแ้กะสลกั กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งานศลิปะร่วมสมัย 

ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามัน งานแฮนดเ์มดต่างๆ ทีร่ับรองว่าสนิคา้แต่ละชนดิมีไอเดยีเก๋ไก๋ไม่ซ ้าใครแน่นอน 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั   

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

 

ทีพ่กั: Boss Holiday หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

 



                             

วนัทีส่ ี ่      วดัพระสงิห ์- วดัพระธาตดุอยค า(รถทอ้งถิน่) – ซือ้ของฝาก – ล าปาง – พระธาตลุ าปางหลวง –  

                กรงุเทพฯ                                                                                        อาหารเชา้/เทีย่ง /--- 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 

 เดนิทางสู่ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร ซ ึง่เป็นวัดที่เก่าแก่ของเชียงใหม่อีกหนึ่งที่และยังเป็นวัดที่

ประดษิฐาน พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์พระธาตปุระจ าปีนักษัตรมะโรงอกีดว้ย จากน ัน้น าทา่นเปลีย่นขึน้

รถทอ้งถิน่ เดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า หลวงพ่อทนัใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง 

มอีายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคญัของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวตา่งชาตติ่างก็มาเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตดุอยค ายังมีจุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค า่คนืเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืง

อร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 น าทา่นเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม่ อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากลับเชน่

หมูทอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู ของที่ข ึน้ชือ่จะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว หลังจากนั้น

เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ระหว่างทางแวะไหวส้ถานทีศ่กัด ิส์ทิธิอ์ีก 1 ทีไ่ดแ้ก่ พระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่

ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ใหท้่าน

สักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในดา้นมุมกลับ  จากนั้นเดนิทางต่อสู ่

กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง)   

  

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

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่
บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 20 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


