
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 22589 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

   



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– จงัหวดัเชยีงใหม่ – สวนดอกไมแ้ม่รมิ – มอ่นแจม่ – สวนสม้ม่อน

แจม่ 

 
04.00  พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

06.25 นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่VZ100 (ไมร่วมน้ําหนักกระเป๋า 400บาท/15KG/ทา่น) 

07.40 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่
 

ขอ้แนะนํา ทัวร์นี้เป็นตั๋วเครื่องบนิแบบเดีย่ว เนื่องจากผูเ้ดนิทางต่อคณะ ตํ่ากว่า 10 ท่าน สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์บนิ เวลาบนิ ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นสายการบนิแบบชัน้ประหยัด โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ นักท่องเทีย่วทีม่ีตั๋ว
ภายในควรเวน้ระยะห่างไมต่ํา่กวา่ 3 ชม. ทัง้นีเ้ป็นเพยีงคําแนะนําจากบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้แม่รมิ บรเิวณอําเภอแม่รมินี้ มสีวนดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
อาท ิI love flower farm , สวนดอกไมล้งุลพ , ไร่กลิน่เกษร , สวนลงุจวนป้าใจ๋ , สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง แตล่ะสวนก็จะมี

ดอกไมจั้ดแต่งสวนทีแ่ตกต่างกันไป เชน่ดอกมากาเร็ต ดอกคัตเตอร์ หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสวน
ดอกไมต้ามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา และรายการทวัร์) 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 

 
 



 นําทา่นเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยูใ่น ศนูยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม ่
การเดนิทางไม่ทลุักทเุล ใครมรีถพารถมาหย่อนไว ้แลว้เดนิสดูบรรยากาศใหฉ่ํ้าปอด กอดภูเขา จุดชมววิหลักๆ ของ ดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสดุลูกหูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการ

หลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดกูาล 
 

 
  
 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสม้ม่อนแจม่ สวนสม้เชยีงใหม่ทีต่ัง้อยู่บนม่อนแจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นอกีแลนดม์าร์คทีกํ่าลัง

ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทีย่ว แถมบรรยากาศด ีพื้นทีส่วย ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสวนสม้ท่ามกลางบรรยากาศสดชืน่ๆ 
หมายเหต:ุ กรณีสวนสม้ปิด หรอื สม้ไมอ่อกผล บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นสวนดอกไมบ้นม่อนแจม่แทน 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ พเิศษ เมนูขนัโตก และ ชมการแสดงพืน้เมอืง  
 กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรา้นและงดการแสดงขา้งตน้ 

 
ทีพ่กั The Imperial Chiang Mai ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดอยอา่งขาง – จดุชมววิมอ่นสน – สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง – ไรช่า 2000 – ไรส่ตรอเบอรีบ่า้นนอแล – จุดชม
ววิเชยีงดาว – เชยีงใหม ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
ออกเดนิทางสู ่ดอยอ่างขาง มีลักษณะเป็นแอ่งทีร่าบในหุบเขา ทําใหม้ีลักษณะดูเหมอืนทอ้งกะทะหรืออ่างน่ันเอง จุด

ไฮไลทข์องการมาเทีย่วดอยอ่างขาง คือการเขา้ชมดอกไมเ้มืองหนาวในโครงการหลวง พรอ้มทัง้มีโรงเรือนไมใ้นร่ม 
โรงเรือนกหุลาบ ป่าซากรุะ ป่าเมเป้ิล สวนบอนไซ ฯลฯ มาทีด่อยอ่างขวงแห่งเดยีว สามารถเทีย่วไดอ้ย่างเต็มอิม่แน่นอน 

(กรณีรถตูไ้มส่ามารถขึน้ดอยได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่)  
 

โดยทางขึน้ ดอยอา่งขาง ทา่นจะพบกับ เหลา่ดอกนางพญาเสอืโคร่ง ทีอ่อกดอกผลบิานเป็นสชีมพูสะพร่ัง ดงูดงามโรแมน

ตกิ จนทําใหด้อกนางพญาเสอืโคร่งไดรั้บขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถือเป็นอกีหนึ่งไฮไลทใ์นช่วงฤดูหนาว ที่
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยตา่งนยิมกนัเป็นอยา่งมาก 

 
(หมายเหต:ุ สาํหรับทา่นทีต่อ้งการชมดอกพญาเสอืโคร่ง ดอกจะผลบิานชว่งกลางเดอืนธันวาคมถงึประมาณตน้เดอืน

กมุภาพันธ ์ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะปี) 



 

 
 

                  นําทา่นเชค็อนิ จดุชมววิมอ่นสน ตัง้อยูบ่นดอยอา่งขาง ในเขตพืน้ทีข่องอทุยานแห่งชาตดิอยผา้ห่มปก มอีากาศหนาวเย็น

ในยามเชา้แทบจะทัง้ปี ตรงจดุนีส้ามารถนอนเต็นทพั์กแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกนัไดเ้ลย  
 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ทีเ่ป็นไฮไลทห์ลักของการมาเทีย่วดอยอา่งขาง คอื สถานีเกษตรหลวง
อา่งขาง ซึง่เป็นโครงการหลวงแห่งแรกทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ไดท้รงมพีระราชดํารจัิดตัง้ขึน้

โดยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองค ์เพือ่ซือ้ทีด่นิและไร่ในบรเิวณดอยอา่งขางสว่นหนึง่ จากนัน้จงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้
โครงการหลวงขึน้ เพื่อใชเ้ป็น สถานีวจิัยและทดลองปลูกพืชเมอืงหนาวชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ผัก ไมผ้ล ไมด้อกเมอืงหนาว 

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนําพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซึ่งต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอา่งขาง และดว้ยความสวยงาม
ของดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ ทําใหต้อ่มาสถานีเกษตรฯ ไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่ว

สามารถเขา้มาเทีย่วชมภายในสถานีฯได ้ โดยใชร้ถสว่นตัวขับเขา้ไปชมหรอืใชบ้รกิารรถรางนําเทีย่วของสถานี  คา่บรกิาร
เขา้ชมคนละ 50 บาท คา่ยานพาหนะคันละ 50 บาท โดนลักษณะการขับรถเทีย่วจะเป็นวงกลมวนกลับมายังจุดเดมิบรเิวณ

หนา้ทางเขา้ ซือ้บัตร 1 ครัง้ จะเขา้มาชมกีร่อบก็ไดใ้นวันเดยีวกัน ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทกุจุด แตจ่ะมี

จุดท่องเทีย่วหลัก คอื  สวนสมเด็จซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ทางเขา้ ตดิกันคอืโรงเรอืนเพาะพันธุก์ุหลาบ และเรือนดอกไมต้ัง้อยู่
ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถัดไปบรเิวณใจกลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกหุลาบอังกฤษ และสโมสรอา่งขางซึง่เป็นรา้นอาหาร

และรา้นกาแฟ  ไปจบโปรแกรมทีส่วนบว๊ยและโรงเรอืนรวบรวมพันธุผั์กซึง่อยู่ตรงขา้มสวนบ๊วย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 
 



 
 
                  พาท่านเยอืน ไร่สตรอวเ์บอรร์บีา้นนอแล ไร่

สตรอว์เบอร์รี่ทีป่ลูกตามไหล่ขัน้เป็นขัน้บันได

ลดหลั่นกันลงมาไดพ้บกับแสงแดดอุ่นพาดผ่าน
สายหมอกในยามเชา้ทีค่ลอเคลยีตามไหล่เขา

ซึง่เป็นฉากหลัง เป็นภาพทีส่วยงาม อบอุ่นและ
โรแมนตกิ และยังไดพ้บกับวถิชีวีติชาวบา้นทีม่า

เก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเชา้ นอกจากนี้ ยัง
สามารถเลอืกซือ้สตรอวเ์บอร์รี่สดๆไดจ้ากสวน 

รสชาตหิวานกรอบอร่อย  

 
นําท่านเดนิทางสู่ ไร่ชา 2000 หุบเขาเล็กๆ 

แต่ มี ค ว า ม สว ย ง าม เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  ด ้ว ย
ทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา ไร่สตรอ

เบอร์รี ขั ้นบันไดตามเนินเขา เป็นภาพที่น่า

ประทบัใจ เปรยีบดงัสายน้ําทีกํ่าลังไหลผ่านชอ่ง
เขา โอบลอ้มรอบกาย เห็นแลว้สบายตา อยาก

หยดุเวลาไวเ้พยีงเทา่นี ้
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สกายวอรค์เชยีงดาว ชมววิของดอยหลวงและดอยนางนอน สะพานเหล็กลอยฟ้า เป็นจุดชมุววิแบบพา
โนรามา่ สามารถมองเห็นดอยหลวงเชยีงดาว คูก่บั ดอยนางนอน ไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม 

 

 
 



 
 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ 

 

ทีพ่กั The Imperial Chiang Mai ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม หว้ยตงึเฒ่า – กาดหลวง ตลาดวโรรส – ประตูทา่แพ – วดัเจดยีห์ลวง – วดัพระสงิห ์– วดัอุโมงค ์– วดัพระธาตุ

ดอยคํา – ชมคาเฟ่ – สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ หว้ยตงึเฒ่า ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคงิคองยกัษ  ์ทีอ่่างเก็บน้ําหว้ยตงึเฒ่า สถานทีพั่กผ่อนของชาว

เชยีงใหม่ ทีส่รา้งความตืน่เตน้และดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุง่นาสเีขยีวทีม่ี
ภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มสีะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา ทีน่ี่จัดเป็นโครงการหมู่บา้นตัวอย่างตามพระราชดําร ิ

และไดพั้ฒนาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ในพืน้ทีเ่ขตทหาร โดยอา่งเก็บน้ําหว้ยตงึเฒา่แห่งนี้กอ่สรา้งขึน้ตามพระราชดํารขิอง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ําทีใ่ชใ้นศูนย์เกษตรกรรมทหารฯ และราษฎรบริเวณ
ใกลเ้คยีง จุดเด่นของทีน่ี่ คอื ทวิทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ํากวา้งใหญ่ และบริเวณอ่างเก็บน้ํายังมีหาดทรายคลา้ย

ชายทะเล ทีท่กุคนสามารถเลน่น้ําได ้ทัง้ยังมบีรกิารห่วงยาง เรอืพาย จักรยานน้ําใหเ้ชา่ในราคาย่อมเยา สว่นใครทีช่อบตก
ปลา ก็มซีุม้แพสาํหรับตกปลาบรเิวณสนัเขือ่น 

 



 
 
 นําทา่นเดนิทางสูต่ลาดของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นตลาด

เก่าแก่ทีม่ปีระวัตอิันยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรือคนเชยีงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาด

หลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมสีนิคา้ต่างๆ ทีนั่กทอ่งเทีย่วมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสยีสว่นใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหาร
พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่จําพวกไสอ้ั่ว แหนม น้ําพรกิหนุ่ม แคปหมู ผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี้ยังมแีหล่งรวมอาหาร

พืน้เมอืงราคาถกูอกีมากมาย 
 

นําท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ตอ้งมา
เช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูทา่แพ หรือ

ชือ่เดมิ ประตเูชยีงเรอืก เป็นประตทูางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 

5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตเูมอืงเพยีง
แห่งเดยีวทีม่ีบานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิย์กเลกิ

โปรแกรมนีใ้นกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 
 นําท่านชม วดัเจดยีห์ลวง สรา้งขึน้ในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา 

พระมหากษัตรยิรั์ชกาลที ่7 แห่งราชวงศม์ังราย ไม่ปรากฏปีทีส่รา้ง
แน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมกีารบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดยี ์ที่

ปัจจบุนัมขีนาดความกวา้งดา้นละ 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดยีท์ีม่คีวามสาํคญัอกีองคห์นึง่ของจังหวดัเชยีงใหม ่
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระสงิห ์พระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร ตัง้อยู่ในบรเิวณคเูมอืงเชยีงใหม่ ถนนสามลา้น 

ตําบลพระสงิห์ อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ วัดพระสงิห์ฯ เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชยีงใหม่ เป็น
ประดษิฐานพระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา 

 
 นําท่านเดนิทางสู ่วดัอุโมงค ์เป็นวัดเก่าแก่ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมืองเชยีงใหม่ และตัง้อยู่บริเวณเชงิดอยสุเทพ 

อําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่ซึง่อยูท่างทศิใตข้องมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่หรอือยูใ่นซอยหลงัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 



 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยคํา เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยคํา 
ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตดุอยคําสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัย

พระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดมิชือ่วัดสวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยม
เรยีกวา่ "วัดดอยคํา" ไฮไลทท์ีส่ําคัญของการมาเยือ่น ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชี ือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหต ุ: 
ทีว่ดัไมม่จํีาหน่ายดอกมะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม

ดว้ยเรื่องทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ทีข่อสําเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้สําเร็จแลว้จะนํา

มะลจํิานวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะนํา ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดบิชืน้เหมอืนอยู่บนยอดดอย แต่

เนรมติไวใ้นเมอืงเชยีงใหม่ มบีรรยากาศแบบสวนมน้ํีาตก บ่อปลาคราฟ ทีจั่ดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลาย
เช่นLemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ทีข่ ึน้ชือ่เค็กสม้,กาแฟดํา,ช็อคโกแลตนม ทีเ่ป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รวม

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่) 
 



 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่

 

21.40 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ2107 
23.00 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร **   



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

14 – 16 มกราคม 2565 9,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2565 9,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 2,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 2,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 2,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 2,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

04 – 06 มนีาคม 2565 9,999 2,000 

11 – 13 มนีาคม 2565 9,999 2,000 

18 – 20 มนีาคม 2565 9,999 2,000 

25 – 27 มนีาคม 2565 9,999 2,000 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2564* 
ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทําการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการอาจปิดกระทนัหนั หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้
ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สาํคญั 



 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม/เทีย่ว 400 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ทีจ่า่ยในนามบรษัิทเทา่นัน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่

สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ อาท ิค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จํากดัการเดนิทาง ในแตล่ะจังหวดัอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไขของจังหวดันัน้ๆ 

 



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