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หมายเหตุ 
 หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือ
การความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์
มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน-ม่อนแจ่ม วัดป่าดาราภิรมย์-วัดป่าแดด-ONE 

NIMMAN 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั ้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับ

เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความ
สะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 
  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บิน 

วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-วัดเด่นสะหลีศรีเมือง
แกน (วัดบ้านเด่น)-ม่อนแจ่ม-วัดป่าดาราภิรมย์-วัดป่าแดด-ONE 
NIMMAN  

   

CHINAG MAI 
HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 
3 ดาว 

2 

ครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดพระธาตุดอยสุเทพ-บ้านแม่ก าปอง หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ-์ถ่ายรูปประตูท่าแพ 
ตลาดช้างเผือก 
 

   

CHINAG MAI 
HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 
3 ดาว 

3 
วัดพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทันใจ)-วัดอุโมงค์-วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร-วัดเจดีย์หลวง-วัดชัยมงคล-ร้านขายของฝาก-
สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง 

    



  และสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน 
 
06.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL506  

ราคาทัวร์ รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้น ้าหนักไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  
 

07.30 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ แจก box set (ขนมปังและน ้าผลไม้) (1) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เป็นวัดสวยที่สร้าง
ขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ตั ้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล 
ภายใต้เนินนั้นเป็นถ ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วัด
บ้านเด่น” เป็นวัดที ่ม ีความวิจ ิตรงดงามตระการตาด้วยศิลป
สถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อน
ทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา น าท่านเดินทาง
สู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ ่าปอด จุดชมวิวหลักๆ
ของดอยม่อนแจ่ม จะมีอยู่ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ 
ของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไป ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ ไร่ดอกลมหนาว 
(ไม่รวมค่าเข้าชม) จุดชมวิวและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง เมนูข้าวซอย (2) 

 แวะชม วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความ

สวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่า

ดาราภิรมย์มีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดป่า

แดด สายมูต้องมา ! ขอพรพระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนนิยมมาขอพรจากที่แห่งนี้ และต่างก็สมหวังกันไปหลาย

ราย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ 



 ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่

และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสม

สถาปัตยกรรมยุโรป สวยสะดุดตา 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที ่  CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 2 ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-บ้านแม่ก าปอง-หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ม่อนกุเวร อุทยาน
มหาราชท้าวเวสสุวรรณ-ถ่ายรูปประตูท่าแพ-ตลาดช้างเผือก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)  

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ให้ท่านแวะนมัสการเพ่ือความ

เป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ น าท่านขึ้น

รถราง (ราคาทัวร์รวมค่ารถรางขึ้น-ลง) เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุ

ด้านบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนที่เกิดปี

มะแม ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะและอธิษฐานขอพรเดินวนรอบ

พระธาตุ 3 รอบ และไหว้พระธาตุครบทั้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจะส าเร็จสมหวังดัง

ปรารถนา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 



จากนั้นน าท่านสู่ แม่ก าปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง
ป่าเขาเขียวขจี มีล าธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมา
ท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ความ
เป็นธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่
ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว พาท่านแวะร้านกาแฟ ให้ท่าน
อิสระตามอัธยาศัย ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มต่างๆ จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน องค์ท้าวเวสสุวรรณ 
โดยนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ สามารถมาสักการะขอพร ขอความส าเร็จ เมื่อเรามาถึงที่ทางด้านหน้าประตูทางเข้า เรา
จะเจอกับบ่อน ้าล้างมือล้างหน้า ให้อารมณ์คล้าย ๆ กับศาลเจ้าของญี่ปุ ่นเลย ส่วนบริเวณด้านในก็กว้างขวาง 
สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้เยอะแยะมากมาย เป็นความแปลกใหม่ จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปประตูท่าแพ เป็น
จุดไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดที่ยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณ ตลาดช้างเผือก ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารได้อย่างหลากหลายตามอัธยาศัย 
ไม่ว่าจะเป็น ข้าวขาหมู ที่แสนอร่อย ผัดไทยโบราณ สุกี้ช้างเผือก ขนมหวานบัวลอย เป็นต้น 

พักที ่  CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3  วัดพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทันใจ)-วัดอุโมงค์-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร-วัดเจดีย์หลวง  
   วัดชัยมงคล-ร้านขายของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,400 ปี 
หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากใน
เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ โดยหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร 
บนบาน แล้วประสบความส าเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงาน
ส าเร็จ เป็นต้น และบริเวณหน้าวัดดอยค าจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพูด
ได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบสักการะขอพรเพ่ือความเป็น
สิริมงคล และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับ

ถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปี พญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื ่อให้

พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ ก าแพงภายในจึง

เป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนัง

ที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชม

ความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระ

สิงห์วรวิหาร เป็นวัดที ่ส าคัญวัดหนึ ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่

ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา จากนั้นน าท่านวัด

แห่งนี้น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (กราบไหว้ศาลหลักเมืองเชียงใหม่) เป็นวัดที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุด 

ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (พญาแสนเมืองมา) ต่อมาสมัย

พระนางเจ้าจิระประภาครองเมืองเชียงใหม่ ได้เกิดแผ่นดินไหวท าให้ยอดเจดีย์โค่นลงมา จากนั้นกรมศิลปากรได้

ด าเนินการบูรณะเสริมความมั่นคง องค์พระเจดีย์ในส่วนที่เหลืออยู่ให้แข็งแรง เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์

สืบไป น าท่านเดินทางสู่ วัดชัยมงคล เป็นวัดมอญที่มีความรุ่งเรือง เดิมมีชื่อว่า “วัดมะเล่อ” หรือ “มะเลิ่ง” ซึ่งมี

ความหมายว่า รุ่งแจ้ง หรือ รุ่งอรุณ ในภายหลังได้มีการเรียกชื่อกันใหม่ว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัย

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดชัยมงคล ให้ท่าน าได้ท าบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา

ที่แม่น าปิงตามอัธยาศัย เพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตด้วยการไปไหว้พระพุทธชัยมงคลด้านในวิหารอีกด้วย 

จากนั้นน าท่าน 

เย็น  อิสระอาหารตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิต

อย่างไส้อั่ว แคบหมู น ้าพริกหนุ่ม ฯลฯ แล้วน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่  

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL519  
  

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

................................. 

 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน  

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขท่ีนั่ง ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

อัตรา 

ค่าธรรมเนียมที่นั่ง 



อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ราคาท่านละ  พักเดี่ยว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 5,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

11 – 13 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

18 – 20 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

20 – 22 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

23 – 25 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

27 – 29 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 



20 – 22 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

03 – 05 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

04 – 06 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

05 – 07 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

16 – 18 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

18 – 20 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

26 – 28 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

29 – 31 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กันยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กันยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กันยายน 65 5,999 2,000 

16 – 18 กันยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กันยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กันยายน 65 5,999 2,000 

26 – 28 กันยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กันยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ตุลาคม 65 6,555 2,000 



06 – 08 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **  
 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 

ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู ่ ดังที ่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง
การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน  หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว 500 บาท/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินก าหนด 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน หาก

มีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  หาก

ท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณา

สอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ป

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อน

วันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงินเข้า

มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้

ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้

ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง  
 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 



 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน  



 หากมสีถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบาย
ของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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