
                             

 รหัสโปรแกรม : 21143 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 KG (ไม่รวมสัมภาระโหลด) 



                             

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - จอมทอง – ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์                
นภเมทนีดล - พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ - ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม - ตลาดม้ง - น้้าตกวชิรธาร -
ดอยสุเทพ  - ประตูท่าแพ 
ทีพ่ัก เชียงใหม่                                                                                           อาหารเที่ยง /เย็น 

2 

พระธาตุดอยค้า - อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช – วัดบ้านเด่น – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk –             
ไร่ดอกลมหนาว 
ทีพ่ัก ม่อนแจ่ม                                                                                    อาหารเช้า / เที่ยง/เย็น 

3 
ม่อนแจ่ม - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ห้วยตึงเฒา่ – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                          อาหารเช้า / เที่ยง 

 
 

 

ไฟล์ทบิน  
   Departure    FD4100 : DMK - CNX : 06.00 - 07.20 

Return         FD4109 : CNX - DMK : 22.10 - 23.25 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องและที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามท่ีสายการบินจัดสรรหน้าเคานเ์ตอร์) 

ไม่รวมน้้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้้าหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
 
วันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์                  
นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้้าตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – 
ประตูท่าแพ                                                                                                         อาหารเที่ยง /เย็น                      
 
04.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3 - 4 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
06.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที ่FD4100 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2 - 6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว /  

เดินทางคนเดียวเพิ่ม 
ที่นั่ง 

15 - 17 มกราคม 64 7,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0 - 2 ปี : 1,300 บาท) 

 

1,500 16 
22 – 24 มกราคม 64 7,888 1,500 16 
29 - 31 มกราคม 64 7,888 1,500 16 
05 - 07 กุมภาพันธ์ 64 7,888 1,500 16 
12 - 14 กุมภาพันธ์ 64 7,888 1,500 16 
05 - 07 มีนาคม 64 7,888 1,500 16 



                             

07.20 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก  
จากนั้น น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการVIP เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 

2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์
ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพ้ืนที่
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย                    
สภาพภูมิประเทศทั่ ว ไปประกอบด้วยภู เขาสลับซับซ้อน มีดอย อินทนนท์ เป็ นยอดเขาที่ สู งที่ สุ ด                           
สูงจาก ระดับน้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ าทะเล 
2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม                 
แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ าแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่
สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย   

จากนั้น ชมความงดงามของ พระมหาธาตุ เจดีย์นภเมทนีดล  องค์สีน้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนที่ สู งสุดใน                          
พระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) 
เดินทางสู่  น้้าตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้้าตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่

ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

แวะเที่ยว ชม ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่น าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึง                
ของที่ระลึก เสื้อผ้า ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระช้อปปิ้งตาม   

จากนั้น น าท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่ มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า                 
“วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพ้ืนเมือง
รวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตัวพื้นเมืองดูแล้วน่ารัก  

จากนั้นน าท่าน เดินทางไปช้อปปิ้งถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าแฟชั่น หรือ ของพ้ืนเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพ้ืนบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ              
งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียน               
สีน้ า สีน้ ามัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ าใครแน่นอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 2)  
ที่พัก :   Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่สอง        พระธาตุดอยค้า – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk –      

ไร่ดอกลมหนาว                                                                        อาหารเช้า/เที่ยง /เย็น                      
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 3)  
เดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค้า หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง                       

มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ  ซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่ ง                              
อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์  คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ท าบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะน าดอกมาลิมาแก้บน (ความ
เชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบ
เมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ าคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมี
ความงดงามมาก  

 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทาง สู่ อ้าเภอแม่ริม ชมฟาร์มดอกไม้ ที่สวยงามตามฤดูกาลที่บานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด 

อิสระให้ท่านถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัยฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์
เร็ชท / สวนลุงรน / ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอ่ืนๆในเส้นทางท่องเที่ยว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์มพร้อมใบนัดหมาย) 
การบาน การร่วงโรยของดอกไม้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่  ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพักรวมถึง

ร้านอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ ชา ไว้จ าหน่ายอีกด้วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) 
 



                             

เดินทางสู่  วัดบ้านเด่น  หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2437 โดยครูบาชัยยา วัดป่าป้อง                    
อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ้ าอยู่ข้างใต้  
ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นที่มาของชื่อวัดอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจ้าคณะวัด
จึงได้อาราธนาครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวดง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการ
ก่อสร้างศาสนสถานที่ส าคัญภายในวัดร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มน้อย
ร่วมกันปรับปรุงวัดขึ้นใหม่ในพ้ืนที่กว่า 80 ไร่ โดยตัววัดสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์ตามแนวคิดของ             
ครูบาเทืองที่ว่าจะต่อเติมสิ่งใดเข้าไปก็ได้แต่ให้มีความมั่นคง และต้องการที่ จะรวมความเป็นวัดบ้านกับวัดป่า
เข้าไว้ด้วยกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผัส

บรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆ               
ของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ
ของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล  

เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 
เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดับด้วย
ดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน 
เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูป
ในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด (ไม่รวมค่าเข้าชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย  

น าท่านสู่  ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี  ไม่รวมค่าเข้าชม 30 
บาท  

 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พักบริเวณม่อนแจ่ม 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 5) 
ที่พัก :   ม่อนไอดิน / ม่อนเหนือโฮมสเตย์ หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
ที่พักบนม่อนแจ่มมีหลากหลายสไตล์ เช่นแบบห้องพัก เต็นท์กระโจม โดม และที่พักส าหรับ 3 ท่าน อาจจะเป็น
แบบที่นอนเสริมหรือฟูกเสริมได้ขึ้นอยู่กับที่พักแรม 
 

วันที่สาม      ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์  - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                   อาหารเช้า/เที่ยง /---                     

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 6)  
จากนั้นเดินทาง สู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกเรียงรายไว้อย่าง สวยงาม ท่านสามารถอิสระเข้าชมแปลงปลูก 

ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซื้อผลผลิตแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้ ไม่รวมค่าเข้าสวน               
(กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษัทอาจจะมีสลับเที่ยวสวนอื่นๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนไดโ้ดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ การออกผล ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได)้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                             

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) 
เดินทางสู่  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุล

ต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจก
บนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  นอกจากนี้ยังมีร้านขายของ             
ที่ ระลึก ร้านขายพรรณไม้และร้านกาแฟภายในอยู่ด้วย อิสระให้ท่านเดินชมถ่ายภาพหรือหาซื้อของฝากกัน
ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า คือพ้ืนที่
โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชด าริของในหลวงรัชการที่9และเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ตอนนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แลนมาร์คของที่นี่คือหุ่นฟางยักษ์ที่ตั้งอยู่กลาง
ทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเป็นทางเดิน นอกจากนี้ยังมีหุ่นฟางรูปสัตว์อ่ืนๆด้วย และหุ่นฟางน้อง
ใหม่ก็คือ หุ่นฟางน้องแกะยักษ์ ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ฟาร์มแกะต่างประเทศ สามารถซื้ออาหารป้อน              
น้องแกะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกันไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านแวะร้านของฝาก เลือกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง ไส้อ่ัว 
เป็นต้น   

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
22.10 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD4109  
23.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
  
 
 
 



                             

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

  

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
หมายเหตุ: กรณีห้องพักคู่แบบ TWIN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWIN แทน กรณี
ห้องพัก 3 ท่าน TRIPLE อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกัน
ทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 



                             

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 3,000 บาทต่อท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)   
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ า 9 ท่าน 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 



                             

หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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