
 

 
 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม ่– จงัหวดัเชยีงใหม ่– วดัพระธาตุดอยค า – อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั – 
วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร – อ าเภอเชยีงดาว – วดัถ า้เชยีงดาว 

 

05.30  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

(มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรุงเทพฯ) 
 

07.30 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง และไม่รวมน า้หนกั

สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาท/เทีย่ว)  
08.50 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่
อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลังอุทยานหลวงราช

พฤกษ์ หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี 
พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 
2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ

ของพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัด
สวุรรณบรรพต แตช่าวบา้นนยิมเรยีกวา่ "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการ
มาเยือ่น ณ วัดแหง่นี้ก็คอืการมาสกัการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดทา่นจะไดพ้บเห็น
กับววิของเมือ่งเชยีงใหมอ่กีดว้ย  
 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 

จุดธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม
ดว้ยเรือ่งทีต่อ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ ิง่ทีข่อส าเร็จโดยด่วน เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า

มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นนักบุญ

แห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชยีงใหม่เคารพศรัทธา มา
จนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีว ิชัยนั้นมีความผูกพันกับ

ประวัตศิาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ี่มี
บทบาทในการฟ้ืนฟวัูดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ 
ทีท่รดุโทรมใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึง่ และทีส่ าคัญครูบาศรวีชิยั

เป็นผูร้เิร ิม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนน
จากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผู ้
บุกเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ที่ท าใหเ้รามีโอกาสไดข้ึน้ไปชืน่ชม

ความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ 
นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันวา่ เพยีงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชิัยก็เสมอืน
ไดก้ราบสกัการะพระบรมธาตเุลยทเีดยีว 

  
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี 
พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แหง่อาณาจักรลา้นนา 

ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุองคใ์หญ่ ที่
ไดท้รงเก็บไวส้ักการบูชาส่วนพระองค์ถงึ 13 เมื่อถงึแลว้สามารถ
เดนิทางขึน้ชมได ้2 ทาง คือ เดนิขึน้บันไดนาค 300 ขัน้ และทาง

รถราง (หมายเหตุ :ไม่รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลง คนละ 20 บาท 
ส าหรับคนไทย และ 50 บาทส าหรับชาวต่างชาต)ิ ระยะทางจากเชงิ
ดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ชั่วโมง วัด

แหง่นี้ถอืเป็นปชูนียสถานคู่เมอืงเชยีงใหม่ ถา้หากใครทีม่าเยอืนเมอืง
เชยีงใหมแ่ลว้ไมไ่ดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนวา่ยังมาไมถ่งึเชยีงใหม ่

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 



                   น าท่านเขา้สู ่อ. เชยีงดาว เขา้ชม วดัถ า้เชยีงดาว (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) เป็นถ ้าทีน่่าสนใจถ ้าหนึ่งของจังหวัด

เชยีงใหม ่อยูใ่นเขต อ าเภอเชยีงดาว ตัง้อยูเ่ชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาว ภายใน แตล่ะถ ้า มคีวามงามจากการเสกสรรป้ัน
แต่งของธรรมชาติ ชวนใหต้ื่นตาตื่นใจกับ
ปรากฏการณ์ของหนิงอกหนิยอ้ย ทีก่อ่ให ้เกดิ 

รปูรา่งตา่งๆเป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในมหีนิงอก
หนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีส่วยงาม 
บางแห่งเ ป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมี

ประกายระยบิระยับ สามารถจนิตนาการเป็นรูป
ต่างๆไดม้ากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของทีน่ี่อยู่
ตรงทีม่นี ้าใสไ่หลเย็นจากในถ ้าไหล ออกมาที่

บรเิวณหนา้ถ ้า เป็นอยา่งนี้ชัว่นาตาปีไมม่เีหอืด
หาย และไหลมารวมกันเป็นสระน ้ามปีลานอ้ย
ใหญ่วา่ยวนไปมา ท าให ้บรรยากาศสดชืน่และ

ยังรม่รืน่ ดว้ยพันธุไ์มด้งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็น

จ านวนมากและ ตรงหนา้ถ ้านี้เองเป็นทีต่ัง้ของ 
วัดถ ้าเชยีงดาว 

 

เย็น             บรกิารอาหารค า่ (2) 
                    

 
                     
ทีพ่กั CHIANG DAO GOOD VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ดอยอา่งขาง – จุดชมดอกนางพญาเสอืโครง่ – จุดชมววิมอ่นสน – ไรช่า 2000 – เมอืงเชยีงใหม ่– วนั นมิมาน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

ออกเดนิทางสู ่ดอยอ่างขาง มลีักษณะเป็นแอ่งทีร่าบในหุบเขา ท าใหม้ลีักษณะดูเหมอืนทอ้งกะทะหรอือ่างน่ันเอง จุด

ไฮไลทข์องการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเขา้ชมดอกไมเ้มอืงหนาวในโครงการหลวง พรอ้มทัง้มีโรงเรือนไมใ้นร่ม 
โรงเรอืนกหุลาบ ป่าซากรุะ ป่าเมเป้ิล สวนบอนไซ ฯลฯ มาทีด่อยอ่างขวงแห่งเดยีว สามารถเทีย่วไดอ้ย่างเต็มอิม่แน่นอน 
(เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ดอย) 

 



โดยทางขึน้ ดอยอา่งขาง ทา่นจะพบกับ เหลา่ดอกนางพญาเสอืโครง่ ทีอ่อกดอกผลบิานเป็นสชีมพสูะพร่ัง ดูงดงามโรแมน

ตกิ จนท าใหด้อกนางพญาเสอืโคร่งไดรั้บขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถอืเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ที่
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยตา่งนยิมกันเป็นอยา่งมาก (หมายเหต ุ: ดอกพญาเสอืโครง่ผลบิานขึน้อยูก่ับสภาพอากาศซึง่ในแต่ละ
ปีมคีวามแตกตา่งกัน) 

 

 
 

                  น าทา่นเชค็อนิ จุดชมววิมอ่นสน ตัง้อยูบ่นดอยอา่งขาง ในเขตพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตดิอยผา้หม่ปก มอีากาศหนาวเย็น

ในยามเชา้แทบจะทัง้ปี ตรงจุดนี้สามารถนอนเต็นทพั์กแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกันไดเ้ลย  
  
                  พาท่านเยือน ไร่สตรอวเ์บอรร์ี

บ้านนอแล  ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่
ปลูกตามไหล่ขั ้นเป็นขั ้นบันได
ล ด ห ลั่ น กั น ล ง ม า ไ ด ้พ บ กั บ

แสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอก
ในยามเชา้ที่คลอเคลียตามไหล่
เขาซึง่เป็นฉากหลัง เป็นภาพที่

สวยงาม อบอุ่นและโรแมนติก 
และยังไดพ้บกับวถิีชวีติชาวบา้น
ทีม่าเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเชา้ 

นอกจากนี้ยังสามารถเลอืกซือ้สต
รอวเ์บอรร์ีส่ดๆไดจ้ากสวน รสชาติ

หวานกรอบอร่อย และยังเป็นของ
ฝากกลับบา้นไดด้ว้ย 



 
 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ทีเ่ป็นไฮไลทห์ลักของการมาเทีย่วดอยอา่งขาง คอื สถานีเกษตรหลวง
อา่งขาง ซึง่เป็นโครงการหลวงแหง่แรกทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ไดท้รงมพีระราชด ารจัิดตัง้ข ึน้

โดยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองค ์เพือ่ซือ้ทีด่นิและไรใ่นบรเิวณดอยอา่งขางสว่นหนึ่ง จากนั้นจงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้
โครงการหลวงขึน้ เพือ่ใชเ้ป็น สถานีวจัิยและทดลองปลูกพชืเมอืงหนาวชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ผัก ไมผ้ล ไมด้อกเมอืงหนาว 
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซึง่ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และดว้ยความสวยงาม
ของดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ ท าใหต้อ่มาสถานีเกษตรฯ ไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เปิดใหนั้กท่องเทีย่ว
สามารถเขา้มาเทีย่วชมภายในสถานีฯได ้ โดยใชร้ถสว่นตัวขับเขา้ไปชมหรอืใชบ้รกิารรถรางน าเทีย่วของสถานี  ค่าบรกิาร

เขา้ชมคนละ 50 บาท คา่ยานพาหนะคันละ 50 บาท โดนลักษณะการขับรถเทีย่วจะเป็นวงกลมวนกลับมายังจุดเดิมบรเิวณ
หนา้ทางเขา้ ซือ้บัตร 1 ครัง้ จะเขา้มาชมกีร่อบก็ไดใ้นวันเดยีวกัน ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทุกจุด แต่จะมี
จุดทอ่งเทีย่วหลัก คอื  สวนสมเด็จซึง่ตัง้อยูด่า้นหนา้ทางเขา้ ตดิกันคอืโรงเรอืนเพาะพันธุก์ุหลาบ และเรอืนดอกไมต้ัง้อยู่

ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถัดไปบรเิวณใจกลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกหุลาบอังกฤษ และสโมสรอา่งขางซึง่เป็นรา้นอาหาร
และรา้นกาแฟ  ไปจบโปรแกรมทีส่วนบ๊วยและโรงเรอืนรวบรวมพันธุผั์กซึง่อยูต่รงขา้มสวนบ๊วย 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ไรช่า 2000 หบุเขาเล็กๆ แตม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา 
ไรส่ตรอเบอรร์ ีขัน้บันไดตามเนนิเขา เป็นภาพทีน่่าประทับใจ เปรยีบดังสายน ้าทีก่ าลังไหลผ่านชอ่งเขา โอบลอ้มรอบกาย 
เห็นแลว้สบายตา อยากหยดุเวลาไวเ้พยีงเทา่นี้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 

 
                   น าทา่นเดนิทางสู ่อ. เมอืง จ. เชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยูใ่นยา่นนมิมานเห

มนิท ์ยา่นทีช่าวเชยีงใหมแ่ละนักทอ่งเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และ

รา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป 
บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ เป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรือท่านที่ตอ้งการ



เดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวทา่นเองโดยมมีัคคเุทศกแ์นะน าแก่ท่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่

ตอ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงคก์ับมัคคเุทศก)์ 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
  

ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ถา่ยรูปประตทูา่แพ – ชม คาเฟ่ – หมูบ่า้นแมก่ าปอง – รา้นของฝากวนสันนัท ์– สนามบนิเชยีงใหม่ – สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
น าท่านเช็คอนิแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอินพรอ้มกับ
ถา่ยรปู โพสทา่ชคิๆที ่ถา่ยรูปประตทูา่แพ หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตู

ทางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม ่ปัจจุบันเป็น
ประตเูมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรม
นี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน) 

 
 น าทา่นเชค็อนิคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถา่ยรปูมาเหนื่อยๆรอ้นๆ ใหท้า่นไดพั้กจิ๊บกาแฟ เครือ่งดืม่ ขนมเคก้พรอ้มกับ

สมัผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่ มกีารตกแตง่ประหนึง่วา่ทา่นก าลังอยูใ่นพงไพร มกีารจ าลองน ้าตก และการตกแตง่สวน

ทีใ่หค้วามรูส้กึผ่อนคลายเมือ่ทา่นมาถงึ มจีุดถา่ยรปูทีเ่รยีกไดว้า่  



 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นแม่ก าปอง ตัง้อยู่ หมู่ที ่3 ต าบลหว้ยแกว้ กิง่อ าเภอแม่ออน มีพืน้ทีห่มู่บา้นทัง้หมดประมาณ 
6.22 ตารางกโิลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมอืงเชยีงใหม่ 50 กโิลเมตร ดว้ยสภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปเป็นทีด่อนและ
ระดับความสงูถงึ 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหท้ีน่ี่มอีากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี เป็นอกีหมู่บา้นทีใ่หบ้รรยากาศ

สโลวไ์ลฟ์  
 

 
 

 



แนะน าไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง (อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาสยั)  
- น ้าตกแมก่ าปอง 
- รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลงุปุ๊ ด & ป้าเป็ง 
- คาเฟ่ The Giant Café (คาเฟ่ตน้ไม)้ 

- โครงการหลวงตนีตก 
- ระเบยีงววิคาเฟ่ แมก่ าปอง 
- วัดกันธาพฤกษา (วัดแมก่ าปอง) 

 

 
 

น าท่านซือ้ของฝากเชยีงใหม่ รา้นวนสันนัท ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมืองของเชยีงใหม่ มีของฝากมากมาย อาท ิไสอ้ั่ว 
แคปหม ูน ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม ่(หมายเหต ุ: กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดว
โรรสแทน) 

 

 
 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่

 

22.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ119 
23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

14 – 16 ธนัวาคม 2563 7,999 1,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

20 – 22 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2563 8,999 1,500 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 9,999 2,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2563 9,999 2,000 

08 – 10 มกราคม 2564 8,999 1,500 

15 – 17 มกราคม 2564 8,999 1,500 

22 – 24 มกราคม 2564 8,999 1,500 

29 – 31 มกราคม 2564 8,999 1,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 1,500 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2563* 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่

ก าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ



 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเง ินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

และวันเสารน์อกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


