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แอ่วเหนือเมืองเชียงใหม่ 3 วนั 2 คืน 

 

3 วนั 2 คืน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ดอยม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติิ์ – CANOPY WALK – เชียงดาว – ถ า้เชียงดาว 

- เทีย่ง ค ่า 

05.30 น. พร้อมกนัสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบินไทยเวยีดเจ็ท 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เวยีดเจ็ท  
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  รับสัมภาระ 

น าท่านสู่ ดอยม่อนแจ่ม  น าท่านถ่ายรูปจุดชมววิ ม่อนแจ่ม ซ่ึงตั้งอยูบ่นสันเขาสูง บริเวณ 

รอบๆ จะเตม็ไปดว้ยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดถา้มาจุด
ชมววิม่อนแจ่มแห่งน้ี คือการ เล่น ฟอร์มูล่า มง้ หรือรถไม ้ท่ีใหท้่านนัง่และไถลลงมาจากเนิน
ดา้นบน ซ่ึงทางท่ีไถลลงมากจ็ะท าใหห้วาดเสียวพร้อมกบัเสียงกร๊ีดได ้เพราะทางนั้นจะ
ขรุขระ เป็นเนินเป็นหินบา้ง ซ่ึงไม่ง่ายเลยท่ีจะบงัคบัลงมาใหถึ้งจุดหมาย แต่ขอบอกวา่มนัส์
สุดๆๆไปเลย  (ค่าบริการไม่รวมในราคาทวัร์ หากท่านใดสนใจ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)  

 น าท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ท่ีเท่ียวใหม่ม่อนแจ่ม ท่ีตอ้งไปเช็คอิน และรับรองวา่ 
คนท่ีชอบถ่ายรูปตอ้งไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมี สะพานไมไ้ผช่มววิท่ีลาดไป
ตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแ  ปลงดอกไม ้และสตรอเบอร่ีท่ีอยูข่า้งสะพานตลอดสอง
ขา้งทางไดเ้ลย ถา้มาช่วงเชา้ๆ น่าจะไดเ้จอทะเลหมอกสวยๆ อีกดว้ย แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดมง้ 
ใหเ้ช่าถ่ายรูปอีกดว้ย (ไม่รวมในค่าทวัร์)  

 
 

 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดรั้บ
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชากาลท่ี 9 
ใหใ้ชช่ื้อสวนพฤกษศาสตร์แห่งน้ีวา่ “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ เป็น
สถานท่ีอนุรักษแ์ละรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศส์กุลต่างๆ โดยจดัปลูกให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติมากท่ีสุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุ่มอาคารเรือนกระจก
บนยอดเขา ท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธ์ุไมน้านาชนิด  ถือวา่เป็น
แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจและสถานท่ีศึกษาธรรมชาติท่ีน่าลองแวะมาชมสักคร้ัง 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



 
 

น าท่านข้ึนชมสวนพฤกษศาสตร์ Canopy walkway  หรือ ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้
ท่ียาวท่ีสุดใน ประเทศไทย ทางเดินลอยฟ้า มีระยะทางกวา่ 400 เมตร และระดบัความสูงกวา่ 
20 เมตร โดยออกแบบใหมี้ความกลมกลืนกบัธรรมชาติ โครงสร้างท ามาจากเหล็กกลา้ 
แขง็แรง บางช่วงยงัมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปดา้นล่างได ้

 

บ่าย รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  
ถ า้เชียงดาว  เป็นถ ้าท่ีน่าสนใจถ ้าหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นเขต อ าเภอเชียงดาว ตั้งอยู ่ 
เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ ้า มีความงามจากการเสกสรรป้ันแต่งของ
ธรรมชาติ ชวนใหต่ื้นตาต่ืนใจกบัปรากฏการณ์ของหินงอกหินยอ้ย ท่ีก่อให ้เกิด รูปร่างต่างๆ
เป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินยอ้ยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีสวยงาม บางแห่งเป็น
ซอกหลืบ เม่ือฉายไฟ จะมีประกายระยบิระยบั สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆไดม้ากมาย 
เสน่ห์อยา่งหน่ึงของท่ีน่ีอยูต่รงท่ีมีน ้าใส่ไหลเยน็จากในถ ้าไหล ออกมาท่ีบริเวณหนา้ถ ้า  
ส าหรับเส้นทางเดินชมถ ้ามีหลายทางดงัต่อไปน้ี 

- เส้นทางแรก คือ ถ ้าพระนอน เส้นทางน้ียาว 360 ม. 
- เส้นทางท่ี 2 คือ ถ ้าแกว้ ถ ้าน ้า ยาว 734 ม. 
- เส้นทางท่ี 3 คือ ถ ้ามืด ถ ้ามา้ ยาว 735 ม. 

สองเส้นทางหลงัน้ีไม่มีไฟฟ้า ถา้ตอ้งการเดินชมจะมีคนน าทางและตะเกียงให ้ภายในแต่ลถ ้า  
ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั เชียงดาว รีสอร์ท หรือ ม่อนแจ่ม   หรือเทยีบเท่า   3 ดาว*   

 

วนัที ่2 เชียงดาว – วดับ้านเด่น –  วดัพระธาตุดอยสุเทพ –  
วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ – ช้อปป้ิง 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 วดับ้านเด่น ตั้งอยูใ่น ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเต้ียๆ และใตเ้นินนั้นเป็นถ ้าศกัสิทธ์ิท่ี ชาวบา้นพากนันบัถือ จึงเรียกวดัน้ีกนัวา่ “วดับา้น  
เด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ ท่ีตั้งของวดัยงัอยูใ่นเขตเมือง เก่าโบราณ
ท่ีเรียกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นเลย เรียกช่ือวดัน้ีเตม็ๆ วา่ "วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็นตน้มา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  



 จากนั้นน าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ 
หรือมีช่ือเตม็วา่ “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซ่ึงเป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิด ปีมะแม อีก
ดว้ย และตรงบนัไดทางข้ึนวดัจะเตม็ไปดว้ยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจาก
เด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพื้นเมืองดูแลว้น่ารัก จากนั้นน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่า
แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้แฟชัน่ หรือ 
ของพื้นเมือง กระเป๋า เส้ือผา้ ผา้พนัคองานหตัถกรรมพื้นบา้นนานาชนิด ผา้ทอมือ งานไม้
แกะสลกั กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมยั 
ภาพเขียนสีน ้า สีน ้ามนั งานแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีรับรองวา่สินคา้แต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้ า
ใครแน่นอน 
 เดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ อยูไ่ม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า 
ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายรุาวกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิม
ช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพอ่ทนัใจ ซ่ึง
สร้างข้ึนในสมยัพญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ือง
ของความศกัด์ิสิทธ์ิ คนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ 
ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เม่ือไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) 
นอกจากน้ีบนวดัพระธาตุดอยค ายงัมีจุดชมววิท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบ
เมืองเชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเม่ือมองข้ึนไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่าม
สวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงามมาก 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงย่านไนท์ บาร์ซาร์ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ มีของขาย
มากมาย ไม่วา่จะเป็นสินคา้แฟชัน่ หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เส้ือผา้ ผา้พนัคองานหตัถกรรม
พื้นบา้นนานาชนิด ผา้ทอมือ งานไมแ้กะสลกั กระเป๋า ผา้พนัคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของ
ท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมยั ภาพเขียนสีน ้ า สีน ้ ามนั งานแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีรับรองว่า
สินคา้แต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้ าใครแน่นอน 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร (อาหารพืน้เมือง ขันโตก พร้อมชมโชว์ล้านนา) 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั เชียงใหม่   หรือเทยีบเท่า   4 ดาว*  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที ่3 แกรนด์แคนยอน - วดัพระสิงห์ – วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร – ร้านของฝาก – 
สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แกรนด์แคนยอน  มีขนาดพื้นท่ีความกวา้งประมาณ 30 ไร่ มีคนัดินสูงเกือบ 15 เมตร หรือ
ขนาดของตึก 3 ชั้น ลกัษณะคลา้ยหนา้ผาเหมือนแกรนดแ์คนยอน ท่ีรัฐแอริโซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีเกิดจากการ กดัเซาะของกระแสน ้าตามธรรมชาตินัน่เอง  หางดง แกรนดแ์คน
ยอน เชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีของเอกชน ซ่ึงเจา้ของไดขุ้ดหนา้ดินไปขาย เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแลว้ 
จนเวลาล่วงเลยกลายเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ บางจุดลึกถึง 50 เมตร เสน่ห์อีกส่ิงหน่ึงคือน ้ า
ภายในแอ่งดงักล่าว มีสีเขียวใสเหมือนสีของมรกตลอ้มรอบหนา้ผาสูงใหญ่ นอกจากเดินชม
และถ่ายภาพความอศัจรรยข์องพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถลง ไปเล่นน ้า และส าหรับใครท่ี
ช่ืนชอบความผาดโผน ก็สามารถกระโดดหนา้ผาลงน ้าไดซ่ึ้งถือเป็นกิจกรรมอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึง
เป็นท่ีนิยม ของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   
วดัพระสิงห์ หรือมีช่ือเตม็วา่ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมือง
เชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
เชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์
หน่ึง วดัพระสิงห์   มีสถาปัตยกรรมลา้นนาอนังดงามเป็นท่ีรู้จกัและ คุน้ช่ือกนัอยา่งดี  วดัพระ
สิงห์ยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ีใหค้วามศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ 
สักการะกนัอยา่งเน่ืองแน่นเป็นประจ า ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานตห์รืองานประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง ทางราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบ
เมืองเพื่อใหศ้รัทธา ประชาชนไดพ้ากนัมา สรงน ้าเน่ือง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติลา้นนา คน
เกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสิงห์ใหไ้ดส้ักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานท่ีประดิษฐานเจดียใ์หญ่ท่ีสุดในจงัหวดั
เชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ท่ีถนน
พระปกเกลา้ มีบริเวณกวา้งขวาง ท่ีส าคญัเพราะวดัน้ีเป็นวดัท่ีชาวเชียงใหม่ศรัทธากนัมากๆ 
และเป็นท่ีตั้งศาลหลกัเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกนัวา่ หออินทขิล อยูใ่จกลางเมือง
เชียงใหม่ และมีความส าคญัต่อชาวเชียงใหม่เป็นอยา่งมาก 

 

น าท่านแวะซ้ือของฝาก  อิสระใหท้่านซ้ือของฝากลบัเช่นหมูทอด ไส้อัว่ น ้าพริกหนุ่ม 
แคบหมู ของท่ีข้ึนช่ือจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อัว่ 

 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
   ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ท  
22.30 น. เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 
 



อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มเีตียง  

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

1-3 เมษายน 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

8-10 เมษายน 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

13-15 เมษายน 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

15-17 เมษายน 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

22-24 เมษายน 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

29-1 พฤษภาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

30-2 พฤษภาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

6-8 พฤษภาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

14-16 พฤษภาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

20-22 พฤษภาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

27-29 พฤษภาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

3-5 มิถุนายน 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

10-12 มิถุนายน 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

17-19 มิถุนายน 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

24-26 มิถุนายน 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

1-3 กรกฎาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

8-10 กรกฎาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

13-15 กรกฎาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

15-17 กรกฎาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 



28-30 กรกฎาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

29-31 กรกฎาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

5-7 สิงหาคม 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

12-14 สิงหาคม 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

19-21 สิงหาคม 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

26-28 สิงหาคม 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

2-4 กนัยายน 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

9-11 กนัยายน 65 15,999 12,499 11,999 1,500 3,000 

16-18 กนัยายน 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

23-25 กนัยายน 65 13,999 10,999 9,999 1,500 2,000 

30-2 ตุลาคม 65 14,999 11,999 10,999 1,500 2,500 

ราคาเด็กไม่มเีตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ท่านละ 500 บาท  
ไม่รวมค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

 
 
  

ราคาทีน่ าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมกีารปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดที่
น่ังมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวนัทีท่ าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เกบ็ค่าส่วนต่างทีเ่พิม่ตามจริง 
**กรณสีายการบินยกเลกิ หรือ เทีย่วบินเต็ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน** 

 
 
 
 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
    ค่าภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 
 

ราคาค่าบริการน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ภายในประเทศ (ไป-กลบั) 
15 กโิลกรัม 860 บาท 

20 กโิลกรัม 946 บาท 

25 กโิลกรัม 1,160 บาท 

30 กโิลกรัม 1,802 บาท 

35 กโิลกรัม 2,144 บาท 

40 กโิลกรัม 2,658 บาท 
 
 
 
 
 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ภายใน24ชัว่โมง  หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือข้ึนเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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