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ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม  
3 วัน 2 คนื 



ฮกัหมด๊ไจ ๋เชยีงใหม ่มอ่นแจ่ม 3 วนั 2 คืน 

เดนิทาง  มีนาคม – พฤษภาคม 64 
อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท ์I  พระธาตดุอยสเุทพ I วนั นิมมาน 

พระธาตดุอยค า I ฟารม์ดอกไม ้I ไรช่าลงุเดช  
มอ่นแจ่ม I  ไรส่ตรอเบอรร์ี่ I สวนพฤกษศาสตรส์ริกิิต ์

 
 

 

เส้นทางการเดนิทาง เช้า เทีย่ง เยน็ 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตเุจดียน์ภเมทนีดล-พระ

มหาเจดียน์ภพลภมูิสิร–ิตลาดมง้–น า้ตกวชิรธาร-ดอยสเุทพ-วนั นิมมาน 
   

วนัท่ี 2 พระธาตดุอยด า-ฟารม์ดอกไม-้ไรช่าลงุเดช-วดับา้นเด่น-ม่อนแจ่ม-Sky Walk 
ไรด่อกลมหนาว 

 
 

 
 

 

วนัท่ี 3 ม่อนแจ่ม-ไรส่ตรอเบอรร์ี่-สวนพฤกษศาสตร-์หว้ยตงึเฒ่า-รา้นของฝาก-
กรุงเทพ 

   

Day 
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กรุงเทพ
ฯ 
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เชยีงให
ม่ 

เริม่ตน้เพียง 7,900. – 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล-พระมหาเจดียน์
ภพลภูมิสิริ–ตลาดม้ง–น า้ตกวชิรธาร-ดอยสุเทพ-วัน นิมมาน 

04.30 น. พรอ้มกันท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก (ไกดร์บัท่ีสนามบนิเชียงใหม)่ 

06.40 น. น าทา่นออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชียงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเซีย FD3437 

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง)ไม่รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซือ้
น า้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

07.55 น. ถึงทา่อากาศยานเชียงใหม่ รบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัท่านอยูด่า้นนอก จากนัน้น าทา่นขึน้รถตูป้รบั
อากาศ  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 
จดุสิน้สดุของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นท่ีตัง้สถานีเรดารข์องกองทพัอากาศ
ไทยและเป็นท่ีประดิษฐานสถปูเจา้อินทวิชยานนท ์เจ้าเมืองเชียงใหม่องคส์ุดทา้ย มีพืน้ท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ี
อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเนือ้ท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 301,500 ไร ่ประกอบไปดว้ยภูเขาสงูสลบัซบัซอ้น มีดอยอินทนนทซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลยั พาด
ผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบดว้ย
ภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดับน า้ทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ีมี
ระดบัสงูรองลงมาคือ ดอยหวัมดหลวง สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนทนี์เ้ป็นแหล่งก าเนิดของตน้
น า้แม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของตน้น า้แม่ปิงท่ี ใหพ้ลงังาน
ไฟฟ้าท่ีเข่ือนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตาม
อธัยาศยั  จากนัน้ชมความงดงามของ พระมหาธาตเุจดียน์ภเมทนีดล องคสี์น า้ตาล ประดิษฐานอยูบ่นท่ีสงูสดุใน
พระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ  พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิ ริ  สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที ่1) 
 เดนิทางสู ่น า้ตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท ์แตเ่ดมิช่ือวา่ น า้ตกตาดฆอ้งโยง ภายหลงัไดมี้การเปล่ียน

ช่ือใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกมุาร แวะเท่ียวชม ตลาดมง้ รา้นคา้
ชมุชนท่ีน าผลิตภณัฑท์างการเกษตรทัง้ผกัผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถึงของท่ีระลึก เสื ้อผา้ ตา่งๆนานา 
มาวางขาย อิสระชอ้ปป้ิงตาม  
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขัน้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีช่ือเต็มว่า 
“วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปชูนียสถานศกัดิส์ิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองอีกแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่
รวมถึงเป็นวดัพระธาตปุระจ าปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางขึน้วดัจะเต็มไปดว้ยการขายสินพืน้เมือง
รวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพืน้เมืองดูแลว้น่ารกั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ วัน 
นิมมาน (One Nimman) แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเชียงใหม่  ตัง้อยู่ย่านนิมมานเหมินทแ์หล่งท่องเท่ียวสุดชิค  
ท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ ท่ีรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดีไซนเ์ก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคาร
ท่ีก่อดว้ยอิฐดนิเผา มีซุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิ่นอายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 
ทีพั่ก โรงแรม Bossotel Chiang Mai หรือเทียบเทา่ 

Day 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เชยีงให
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ฮกัหมด๊ไจ ๋เชยีงใหม ่มอ่นแจ่ม 3 วนั 2 คืน 

วันที ่2 พระธาตุดอยค า – อ.แม่ริม – ฟารม์ดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – 
Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว                                                    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  (มือ้ที ่3) 
 เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.

เมือง มีอายรุาวกว่า 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทันใจ ซึ่งสรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตริยแ์ห่งอาณาจักร
ล้านนา ปัจจุบันมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศักดิ์สิทธ์ิ คนท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เม่ือไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลิมาแก้บน (ความเช่ือ
เฉพาะบุคคล) นอกจากนีบ้นวดัพระธาตดุอยค ายงัมีจดุชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศันร์อบเมือง
เชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเม่ือมองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความ
งดงามมาก 
 
 
 
 
 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ อ  าเภอแม่ริม ชมฟารม์ดอกไม้ ท่ีสวยงามตามฤดูกาลท่ีบานสะพรั่งไปดว้ยหมู่มวลดอกไม้
หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพช่ืนชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัย
ฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลงุรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอืน่ๆในเสน้ทางท่องเทีย่ว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์มก่อน
การเดินทาง) ความสสวยงาม การรว่งโรยของดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณไ์ด ้
เดินทางสู ่ไร่ชาลุงเดช เป็นไรช่าท่ีปลกูตน้ชาแบบขัน้บนัได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไรช่าแลว้ ยงัมีบา้นพกั
รวมถงึรา้นอาหาร ขนม เบเกอรร์ี่ ชา ไวจ้  าหนา่ยอีกดว้ย   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชยัยา วดัป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นผูร้ิเริ่ม มีช่ือเดิมว่าวดัสหรีศรีบุญเรือง ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ๆ ซึ่งมีถ า้อยู่ขา้งใต ้ ประชาชน
เช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและยังเป็นท่ีมาของช่ือวัดอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจ้าคณะวัดจึงได้
อาราธนาครูบาเจา้เทือง นาถสีโล วดัหวัดง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสรา้งศาสน
สถานท่ีส าคญัภายในวดัรว่มกบัชาวบา้นท่ีมีจิตศรทัธาทัง้ชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มนอ้ยรว่มกนัปรบัปรุงวดัขึน้
ใหม่ในพืน้ท่ีกว่า 80 ไร ่โดยตวัวดัสรา้งเป็นแบบล้านนาประยุกตต์ามแนวคิดของครูบาเทืองท่ีว่าจะต่อเติมสิ่งใด
เขา้ไปก็ไดแ้ตใ่หมี้ความมั่นคง และตอ้งการท่ีจะรวมความเป็นวดับา้นกบัวดัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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จากนัน้เดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตัง้อยู่ในศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสมัผสั
บรรยากาศอนัสดช่ืน สดูอากาศบรสิทุธ์ิ ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลบนดอย จดุชมวิวหลกัๆของดอย
ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่ างๆของ
โครงการหลวง ซึ่งจะเปล่ียนพืชพรรณท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อน

แจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาต ิ
ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมสี้สนัสวยงามไปตลอดแนว 
ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส 
ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเรต็ ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ิด (ไม่รวมคา่
เขา้ชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั น าท่านสู่ น าท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่าน
อิสระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลท่ีมีดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไม่รวมคา่เขา้ชม 30 บาท น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ี
พกับรเิวณมอ่นแจม่ 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 5) 
ทีพั่ก โรงแรม ม่อนแจ่ม หรือเทยีบเท่า 

Day 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชียงใหม่ 
 

กรุงเทพฯ 



ฮกัหมด๊ไจ ๋เชยีงใหม ่มอ่นแจ่ม 3 วนั 2 คืน 

วันที ่3 ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอรร่ี์ - สวนพฤกษศาสตรส์ิริกติิ ์- หว้ยตงึเฒ่า -  
ร้านของฝาก – ทา่อากาศยานเชียงใหม่ - ทา่อากาศยานดอนเมือง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท่ี 6) 
08.00 น. จากนัน้เดินทางสู ่ไร่สตรอเบอรร่ี์ ตน้สตรอเบอรร์ี่ถกูปลกูเรียงรายไวอ้ยา่งสวยงาม ท่านสามารถอิสระเขา้ชม

แปลงปลกู ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซือ้ผลผลิตแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเก็บมาขายได ้ไม่รวมค่าเข้า
สวน (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยดุยาวทางบริษัทอาจจะมีสลบัเทีย่วสวนอืน่ๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนได้
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึน้อยูก่บัสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได)้ 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท่ี 7) 
 เดนิทางสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์สถานท่ีอนรุกัษแ์ละรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่

ตามวงศส์กลุตา่งๆ โดยจดัปลกูใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติมากท่ีสดุโดย ทัง้ทางเดนิลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุม่อาคาร
เรือนกระจกบนยอดเขา ท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธุไ์มน้านาชนิด  นอกจากนีย้งัมีรา้น
ขายของท่ีระลึก รา้นขายพรรณไมแ้ละรา้นกาแฟภายในอยูด่ว้ย อิสระใหท้า่นเดนิชมถ่ายภาพหรือหาซือ้ของฝาก
กนัตามอธัยาศยั  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จดุเช็คอินแหง่ใหมไ่ปสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ตม็ปอดท่ี หว้ยตงึเฒา่ 
คือพืน้ท่ีโครงการหมูบ่า้นตวัอยา่งตามพระราชด ารขิองในหลวงรชัการท่ี9และเป็นท่ีตัง้ของอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ 
ตอนนีเ้ป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเท่ียว แลนมารค์ของท่ีน่ีคือหุน่ฟางยกัษท่ี์ตัง้อยู่
กลางทุง่นาขนาดใหญ่มีสะพานไมไ้ผท่อดยาวเป็นทางเดิน นอกจากนีย้งัมีหุ่นฟางรูปสตัวอ่ื์นๆดว้ย และหุ่นฟาง
นอ้งใหมก็่คือ หุน่ฟางนอ้งแกะยกัษ ์ท่ีใหบ้รรยากาศเหมือนอยูฟ่ารม์แกะตา่งประเทศ สามารถซือ้อาหารปอ้นนอ้ง
แกะได ้อิสระใหท้า่นถ่ายรูปเช็คอินกนัไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะรา้นของฝาก เลือกซือ้ของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เชน่ แคบหม ูน า้พรกิหนุม่ 
น า้พรกิอ่อง ไสอ้ั่ว เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเช็คอินเตรียมตวัเดนิทางกลบั
กรุงเทพฯ 

21.45 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิแอรเ์อเซีย FD3428 

23.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
                       
                 *************************************************************** 

 
 
 
 
 



ฮกัหมด๊ไจ ๋เชยีงใหม ่มอ่นแจ่ม 3 วนั 2 คืน 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
03 เม.ย. 64 - 05 เม.ย. 64 7,900 

09 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 8,900 

10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 8,900 

11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 8,900 

12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 8,900 

30 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64 8,900  

พักเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,000 บาท  
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
  2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั)     
      และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม    
      คณะไมถ่ึง โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดนิทางโดยรถตู ้มีจ  านวนผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 6 ทา่น  
      -   เดนิทางโดยรถบสั มีจ  านวนผูเ้ดินทางไมถ่ึง 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้ง 
      คา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
 
 



ฮกัหมด๊ไจ ๋เชยีงใหม ่มอ่นแจ่ม 3 วนั 2 คืน 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้ 
      ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดนิทาง 7 วนั เพ่ือใช ้
     ส าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดินทาง 
 
     การยกเลิกการเดนิทาง 
  1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี) อาทิ
เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปล่ียนแปลง โดยมิไดแ้จง้ให้
ทราบลว่งหนา้เพ่ือใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการ
เดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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อัตรานีร้วม 
    1.คา่บตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบนเคร่ือง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 
    2.คา่ท่ีพกัท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ  านวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจขา้งตน้     
       พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตยีงคูเ่ตม็ หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรือ กรณีระบพุกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มี ขอปรบัพกั TWIN    
    แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น เตยีงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปริงเสริม หรือฟกูทีน่อนเสริม ขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของ   
    โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุ  าหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
   7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  วงเงิน
ทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
    5.คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิ  าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
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หากใครสนใจจอง... 

.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

.  หรือโทร 02-234-5936 
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