
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18641 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ราคานีต้ั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563 

 

แพ็คเกจ  JF1 รวม 

1. 40 platforms, 22  zip lines, 3 abseil points, 3 sky bridges, 1 spiral staircase 
2. รับประกันซิปไลนท์ี่ยาวที่สุด 400 เมตร 
3. บุฟเฟ่ต์อาหารไทย 1 มือ้ และผลไม้ตามฤดูกาล 
4. น้้า ,ชา หรือ กาแฟ 
5. รถรับส่ง ไป-กลับ จากที่พกัในตัวเมืองเชียงใหม่ 
6. ไกด์ที่มีประสบการณ์ สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ และอุปกรณ์ที่มคุีณภาพจากยุโรป(ฝร่ังเศส) 
7. ของที่ระลึกเส้ือยืด  หรือในกรณีเส้ือยืดหมด จะแจกอย่างอื่นแทน 
8. ประกันอุบัติเหต ุ

แพ็คเกจ  JF2 รวม 

1. 34 platforms, 22  zip lines, 1 abseil point, 3 sky bridges, 1 spiral staircase 
2. รับประกันซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 1000 เมตร 
3. บุฟเฟ่ต์อาหารไทย 1 มือ้ และผลไม้ตามฤดูกาล 
4. น้้า ,ชา หรือ กาแฟ 
5. รถรับส่ง ไป-กลับ จากที่พกัในตัวเมืองเชียงใหม่ 
6. ไกด์ที่มีประสบการณ์ สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ และอุปกรณ์ที่มคุีณภาพจากยุโรป(ฝร่ังเศส) 
7. ของที่ระลึกเส้ือยืด  หรือในกรณีเส้ือยืดหมด จะแจกอย่างอื่นแทน 
8. ประกันอุบัติเหต ุ

 

 

 
โปรแกรม 

ราคา 
(บาท) 

 

JF 1 
( Jungle Flight Zip Line 40 Platforms )    
( ส้าหรับผู้เล่น อายุ  4 - 80 ปี) 

 
1,999 

JF2 
(Jungle Flight Zip Line 34 Platforms + Longest Zip Line 1,000 meters)   
( ส้าหรับผู้เล่น อายุ 15 - 60 ปี ) 

 
2,199 

JF 3  
(Jungle Flight 39 Platforms + Longest Zip Line 1,000 meters + Roller Coaster 1,100 
meters) 
( ส้าหรับผู้เล่น อายุ 15 - 60 ปี ) 

 
2,499 



แพ็คเกจ  JF3 รวม 

1. 39  platforms, 19  zip lines, 1 abseil point, 2 sky bridges, 1 spiral staircase 
2. Roller Coaster  1,100 เมตร 1 รอบ 
3. รับประกันซิปไลน์ที่ยาวที่สุด 1000 เมตร 
4. บุฟเฟ่ต์อาหารไทย 1 มือ้ และผลไม้ตามฤดูกาล 
5. น้้า ,ชา หรือ กาแฟ 
6. รถรับส่ง ไป-กลับ จากที่พกัในตัวเมืองเชียงใหม่ 
7. ไกด์ที่มีประสบการณ์ สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ และอุปกรณ์ที่มคุีณภาพจากยุโรป(ฝร่ังเศส) 
8. ของที่ระลึกเส้ือยืด  หรือในกรณีเส้ือยืดหมด จะแจกอย่างอื่นแทน 
9. ประกันอุบัติเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดแลเงื่อนไข  

1. การจอง :  ในการจองทุกครั้ง จะต้องแจ้งรายละเอียดของผู้เล่น ดังนี้  

-วันที่เดินทาง 

-Package ที่ต้องการเล่น / รอบที่ต้องการเล่น 

-ชื่อ และนามสกุล / หมายเลขพาสปอรต์ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน 

-โรงแรม ที่พัก หมายเลขห้อง  

-เบอร์โทรติดต่อลูกค้า 

2. นโยบายการยกเลิกและไม่แสดงตัว :  

-การยกเลิกจะตอ้งแจ้งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 

-กรณี ยกเลิก 6ชั่วโมงก่อนเดินทาง มีค่าใช้จ่าย 50% ของราคาขาย  

-กรณียกเลิกในนาทีสุดทา้ยจะต้องจ่ายราคาเต็ม 

3. การพิจารณาพิเศษ :  

-ผู้สูงอายุต้องมีอายุไม่เกิน 60 ป ีหากอายุมากกวา่ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม เช่นความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 

หรือผ่านการผ่าตัดมาก่อน 

- เด็กจะตอ้งมีอายุไม่ต่้ากวา่ 4 ปขีึ้นไป และสูง 100 cm ขึ้นไป และคนท้องไม่แนะน้าให้เล่น   

-น้้าหนักของลูกค้าจะต้องไม่เกิน 120 กโิลกรัม 

4. ประกัน : ลูกค้าจะต้องยอมรับความเส่ียงในส่วนของทัวร์ผจญภัย โดยนโยบายการประกันอุบัติเหตุจะคลอบคลุมตามนโยบายกฎหมาย

ของประเทศไทย  

5. บริการขนส่ง : รถรับส่งไม่ใช่รถส่วนตัวและให้บริการตามตารางเวลาการเดินทางตามที่ Jungle Flight ก้าหนด และจะมีการเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมส้าหรับผู้ที่ต้องการบริการรถส่วนตัว 

6. รายละเอียดทวัร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพท้องถิน่ในวันที่มาใช้บริการ 



7. ราคาส้าหรับผู้ติดตาม 500บาท/ทา่น รวมรถรับส่ง ไป-กลับ และอาหาร 1 มื้อ 

8. วันท้าการ : เปิดบริการทุกวัน  

9. เวลารถรับ : มี 1 รอบ ดั้งต่อไปนี ้

1) 08:00 – 08:30 AM       

หมายเหต ุ: ส าหรับลูกค้าที่พักนอกตัวเมืองหรือซุปเปอร์ไฮเวย์หรือห่างจากตวัเมือง1กิโลเมตรมีค่าใช้จา่ยเพิม่เตมิส าหรับการรับส่ง ไป - กลับ 

500 /1,000 / 1,500 บาทขึ้นอยู่กับสถานที่ กรุณาตรวจสอบกบัแผนกรับจองก่อนท าการจอง 


