
 

รหัสโปรแกรม : 22545 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

......แอว่เชียงใหม่ ม่อนแจม่ 3วนั 2คนื 

4หนาว4ดอย#อนิทนนท#์ม่อนแจม่ #ดอยค า #ดอยสุเทพ 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

สู่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง7KG(ไม่รวมสมัภาระโหลด) 



   

เทีย่วบนิ 

Departure FD4100BKK-CNX 06.00-07.20 

Return  FD4109 CNX-BKK22.10-23.25 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไม่รวมนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อนํา้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 

 

วนัทีห่น่ึงของการเดินทาง       ท่าอากาศยานสุวรรณภมู-ิท่าอากาศยานเชียงใหม่-จอมทอง-ดอยอนิทนนท ์

                                    พระมหาธาตเุจดียน์ภเมทนีดล-พระมหาธาตเุจดียน์ภพลภมูสิริิ-ถ่ายรูปป้ายจดุ 

                                    สูงสุดแดนสยาม-ตลาดมง้-นํา้ตกวชริธาร-ดอยสุเทพ-ประตูท่าแพ 

04.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 3-4 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.00 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิทีF่D4100 

07.20 น. ถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย...จากนัน้นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอาการVIPเดนิทางสู่ 

อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนทเ์ป็นยอดดอยทีสู่งทีสุ่ดของแดนสยาม2,565 เมตร 

จดุสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มสีภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นทีต่ ัง้

สถานีเรดารข์องกองทพัอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถูปเจา้อนิทวชิยานนท ์

เจา้เมอืงเชยีงใหม่องคสุ์ดทา้ย มพีื้นทีค่รอบคลมุอยู่ในทอ้งทีอ่าํเภอดอยหลอ่ 

อาํเภอจอมทองและอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ มเีน้ือทีป่ระมาณ 482.4 

ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น มดีอยอนิทนนทซ์ึง่เป็นส่วนหนึ่ง

ของเทอืกเขาหมิาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทย

สภาพภูมปิระเทศท ัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้น มดีอยอนิทนนทเ์ป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ด สูงจาก 

ระดบันํา้ทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาทีม่รีะดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหวัมดหลวง สูงจากระดบันํา้ทะเล 

2,330 เมตร ป่าอนิทนนทน้ี์เป็นแหลง่กาํเนิดของตน้นํา้แม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่

แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของตน้นํา้แม่ปิงที ่ใหพ้ลงังานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภูมพิล มเีอกลกัษณท์าง

ธรรมชาตทิีส่วยงามอสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัป้ายสูงสุดแดนสยามตาม

อธัยาศยัจากนัน้ชมความงดงามของ พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนีดลองค์

สนีํา้ตาล ประดษิฐานอยู่บนทีสู่งสุดในพระราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั 

พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภูมสิริิสรา้งถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่1) 



   

บ่าย เดนิทางสู่นํา้ตกวชริธารความงามแห่งดอยอนิทนนท ์แต่เดิมชื่อว่า นํา้ตกตาดฆอ้งโยง ภายหลงัไดม้กีาร

เปลีย่นชื่อใหม่ตามพระนามาภไิธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะ

เทีย่วชมตลาดมง้ รา้นคา้ชมุชนทีน่าํผลติภณัฑท์างการเกษตรท ัง้ผกัผลไม ้ท ัง้ของสดและของ

แหง้ รวมไปถงึของทีร่ะลกึเสื้อผา้ ต่างๆนานา มาวางขายอสิระชอ้ปป้ิงตาม  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ข ัน้ ณ วดัพระธาตดุอยสุเทพ

หรอืมชีื่อเตม็ว่า “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปูชนียสถานศกัดิ์สทิธ์ิคู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหม่รวมถงึเป็นวดัพระธาตปุระจาํปีเกิด ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบนัไดทางขึ้นวดัจะ

เตม็ไปดว้ยการขายสนิพื้นเมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเดก็ๆ ชาวเขาที่

แต่งตวัพื้นเมอืงดูแลว้น่ารกั 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทาง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิท่าแพ เป็นแหลง่จาํหน่ายสนิคา้

ขนาดใหญ่ มขีองขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แฟช ัน่ หรอื ของพื้นเมอืง 

กระเป๋า เสื้อผา้ ผา้พนัคองานหตัถกรรมพื้นบา้นนานาชนิด ผา้ทอมอื งานไมแ้กะสลกั กระเป๋า ผา้พนัคอ 

โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งานศิลปะร่วมสมยั ภาพเขยีนสนีํา้ สนีํา้มนั งานแฮนดเ์มด

ต่างๆ ที่รบัรองว่าสนิคา้แต่ละชนิดมไีอเดยีเกไ๋กไ๋ม่ซ ํา้ใครแน่นอน  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็(มื้อที ่2) 

ทีพ่กั  Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  พระธาตดุอยคาํ -อ.แม่รมิ - ฟารม์ดอกไม–้ไร่ชาลงุเดช - วดับา้นเด่น - ดอยม่อนแจ่ม 

                                    Sky Walk-ไร่ดอกลมหนาว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่3) 

 นาํท่านเดนิทางสู่วดัพระธาตุดอยคาํ หลวงพ่อทนัใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิ ต ัง้อยู่บรเิวณดอยคาํ 

ตาํบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มอีายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวดัทีม่คีวามสาํคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ เดมิชื่อ วดั

สุวรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบานมอีงคห์ลวงพ่อทนัใจซึง่สรา้งขึ้นในสมยั

พญากือนา กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปจัจบุนัมี

ชื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของความศกัดิ์สทิธ์ิ คน

ทอ้งถิน่ นกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางก็

มาเทีย่ว ทาํบญุ ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมือ่ไดส้มหวงัแลว้

จะนาํดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชื่อเฉพาะบคุคล) นอกจากน้ีบนวดัพระธาตดุอยคาํยงัมจีดุชมววิที่

สวยงาม ทีส่ามารถมองเหน็ววิทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามคํา่คืนเมือ่มองขึ้นไปบนพระธาตดุอย

คาํจะเหน็องคพ์ระธาตเุหลอืงอร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  



   

นาํท่านเดนิทางสู่ อาํเภอแม่รมิชมฟารม์ดอกไมท้ีส่วยงามตามฤดูกาลที่

บานสะพรัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด อสิระใหท่้าน

ถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอธัยาศยั(สวนI love Flower 

Farm/สุรชยัฟารม์/กูเ๊นียร ์ฟอรเ์รช็ท/สวนลงุรน/ ไร่กลิน่เกสร หรอื

สวนอืน่ๆในเสน้ทางท่องเทีย่ว // ชื่อสวนจะคอนเฟิรม์พรอ้มใบนดั

หมาย) การบาน การร่วงโรยของดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ

ทางบรษิทัไม่สามารถคาดการณไ์ด ้เดนิทางสู่ ไร่ชาลงุเดชเป็นไร่

ชาทีป่ลูกตน้ชาแบบข ัน้บนัได ไลล่งไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชา

แลว้ ยงัมบีา้นพกัรวมถงึรา้นอาหาร ขนม เบเกอรร์ี่ ชา ไวจ้าํหน่าย

อกีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่4) 

 เดินทางสู่ วดับา้นเด่นหรือวดัเด่นสะหลศีรีเมืองแกนสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2437 โดยครูบาชยัยา วดัป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ดเป็นผูร้ิเริ่ม มชีื่อเดิม

ว่าวดัสหรีศรีบุญเรือง ต ัง้อยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึง่มถี ํา้อยู่ขา้งใต ้ประชาชน

เชื่อกนัว่าเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิและยงัเป็นที่มาของชื่อวดัอกีดว้ย ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2531 เจา้คณะวดัจงึไดอ้าราธนาครูบาเจา้เทอืง นาถสโีล วดัหวัดง อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 

มาเป็นประธานในการก่อสรา้งศาสนสถานที่สาํคญัภายในวดัร่วมกบัชาวบา้นที่มจีิตศรทัธาท ัง้ชาวไทย 

ชาวจนี และชนกลุ่มนอ้ยร่วมกนัปรบัปรุงวดัขึ้นใหม่ในพื้นที่กว่า 80 ไร่ โดยตวัวดัสรา้งเป็นแบบลา้นนา

ประยุกตต์ามแนวคิดของครูบาเทอืงทีว่่าจะต่อเติมสิง่ใดเขา้ไปก็ไดแ้ต่ใหม้คีวามม ัน่คง และตอ้งการที่จะ

รวมความเป็นวดับา้นกบัวดัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ต ัง้อยู่ในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อาํเภอแม่รมิ เชยีงใหม่

ไปสมัผสับรรยากาศอนัสดชืน่ สูดอากาศบรสุิทธ์ิ ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จดุชม

ววิหลกัๆของดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทวิเขาสลบักนัววิสวยสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นเป็น

ไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดูกาลเดนิทางสู่จดุเชค็อนิ

แห่งใหม่Skywalk ม่อนแจ่มเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร 

เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศาสองขา้งทางประดบัดว้ย

ดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว ส่วนทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาล

เบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย 

ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปใน

ทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ(ไมร่วมค่าเขา้ชม 20บาท) อสิระ



   

ถ่ายภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั นาํท่านเดนิทางสู่ ไร่ดอกลมหนาวใหท่้านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้าม

ฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดท ัง้ปี ไม่รวมค่าเขา้ชม 30 บาทนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กับรเิวณม่อนแจ่ม 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่5) 

ทีพ่กั  ม่อนไอดนิ /ม่อนเหนือโฮมสเตย ์หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

ทีพ่กับนม่อนแจ่มมหีลากหลายสไตล ์เช่นแบบหอ้งพกั เต็นทก์ระโจม โดม และทีพ่กัสาํหรบั3ท่าน 

อาจจะเป็นแบบทีน่อนเสรมิหรอืฟูกเสรมิไดข้ึ้นอยู่กบัทีพ่กัแรม 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ม่อนแจ่ม–ไร่สตรอเบอรร์ี่ - สวนพฤกษศาสตรส์ริกิิติ์ – หว้ยตงึเฒ่า 

                                    รา้นของฝาก–ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่6) 

 จากนัน้เดินทางสู่ไร่สตรอเบอรร์ี่ตน้สตรอเบอรร์ี่ถูกปลูกเรียงรายไวอ้ย่าง

 สวยงาม ท่านสามารถอสิระเขา้ชมแปลงปลูก ถ่ายรูปหรอืสามารถเลอืกซื้อ

ผลผลติแบบสดๆจากหนา้สวนที่ชาวบา้นเก็บมาขายไดไ้ม่รวมค่าเขา้สวน

(กรณีสวนปิด หรอืช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษทัอาจจะมสีลบัเที่ยวสวนอื่นๆใกลเ้คียงในเสน้ทางแทน

ไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การออกผล ขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศทางบริษทัไม่สามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้ได)้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่7) 

 เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์สถานที่อนุรกัษแ์ละรวบรวมพรรณไมเ้ป็น

หมวดหมู่ตามวงศส์กุลต่างๆ โดยจดัปลูกใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตมิากทีสุ่ดโดย ท ัง้ทางเดินลอยฟ้าบน

ยอดไม ้กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธุไ์ม ้

นานาชนิด  นอกจากน้ียงัมรีา้นขายของที่ระลกึ รา้นขายพรรณไมแ้ละรา้นกาแฟภายในอยู่ดว้ย อสิระให ้

ท่านเดินชมถ่ายภาพหรือหาซื้อของฝากกนัตามอธัยาศยัจากนัน้นาํท่านเดินทางสู่จุดเช็คอนิแห่งใหม่ไป

สมัผสับรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนใหเ้ต็มปอดที่ หว้ย

ตึงเฒ่าคือพื้นที่โครงการหมู่บา้นตวัอย่างตามพระราชดาํริ

ของในหลวงรชัการที่9และเป็นที่ต ัง้ของอ่างเก็บนํา้ขนาด

ใหญ่ ตอนน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่

นิยมของนกัท่องเที่ยว แลนมารค์ของที่น่ีคือหุ่นฟางยกัษท์ี่ต ัง้อยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มสีะพานไมไ้ผ่

ทอดยาวเป็นทางเดนิ นอกจากน้ียงัมหีุ่นฟางรูปสตัวอ์ืน่ๆดว้ย และหุ่นฟางนอ้งใหม่ก็คือ หุ่นฟางนอ้งแกะ



   

ยกัษ ์ที่ใหบ้รรยากาศเหมอืนอยู่ฟารม์แกะต่างประเทศ สามารถซื้ออาหารป้อนนอ้งแกะไดอ้สิระใหท่้าน

ถ่ายรูปเชค็อนิกนัไดต้ามอธัยาศยั 

 นาํท่านแวะรา้นของฝากเลอืกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหม ูนํา้พรกิหนุ่ม นํา้พรกิอ่อง 

ไสอ้ ัว่ เป็นตน้  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบั

กรุงเทพฯ 

22.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD4109 

23.25 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็น

หลกั เพือ่ใหท่้านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิ

การเดนิทาง)   

 

 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มรีาคาเดก็ 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กุมภาพนัธ ์64  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มสีิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไม่คงที่ การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
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