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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 

2  เชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยค า – วดัพระธาตดุอยสเุทพ     
พกัเมอืงเชยีงใหม ่                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

3 สวนสนบอ่แกว้ – ดอยแมโ่ถ – ทุง่หญา้สะวนันา – ดอยอนิทนนท ์– ถา่ยรปูป้ายจดุสงูสดุแดน
สยาม – พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล – พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ– น า้ตกวชริธาร -  
ตลาดมง้                                                
พกัเมอืงเชยีงใหม ่                                                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น                                                                               

4 ดอยมอ่นแจม่ - วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน - สวนดอกไมแ้มร่มิ - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ   
                                                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                                                   

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
 

หมายเหต ุ



 

 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 
 
 

18.00 น. พรอ้มกันที่จุดนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงใหม ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

 
 

วนัทีส่อง        เชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยค า – วดัพระธาตดุอยสเุทพ     

                                                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั  
 

    รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

น าท่านเปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ เดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี 

เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิ

ชือ่ วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการ

ขอพร บนบาน มอีงคห์ลวงพอ่ทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้

ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรลา้นนา 

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความ

ศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย

และชาวต่างชาตติ่างก็มาเที่ยว ท าบุญ ขอพรให ้

สขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนี้บนวัดพระ

ธาตุดอยค ายังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุ

เหลอืงอรา่มสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หรอืมชีือ่เต็มวา่ 

“วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัด

เชยีงใหม่รวมถงึเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็มไปดว้ยการ

ขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถา่ยรปูจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ตง่ตัวพืน้เมอืงดแูลว้น่ารัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม64 4,999 ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 34  

31 ธนัวาคม-3 มกราคม64 4,999 1,500 34  



 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)   

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

ทีพ่กั: Peppery Hills Hotel/Boss Holiday หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        สวนสนบอ่แกว้ – ดอยแมโ่ถ – ทุง่หญา้สะวนันา – ดอยอนิทนนท ์– ถา่ยรปูป้ายจดุสงูสดุ 

                     แดนสยาม – พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล – พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ–  

                     น า้ตกวชริธาร -  ตลาดมง้                                                      อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

น าทา่นเปลีย่นน ัง่รถตูท้อ่งเทีย่ว น าทา่นแวะชมถา่ยรูป สวนสนบอ่แกว้ อยูบ่นเสน้ทางสายฮอด-แมส่ะ

เรียง เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยาน

แห่งชาตฯิ น าพันธุม์าจากต่างประเทศ ตน้สนทีน่ ามาปลูกมอีายุ

กว่า 40 ปี เพราะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 จ านวนหลาย

พันตน้ นอกจากนี้สวนสน ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส ารวจ

วัตถดุบิเพือ่ท าเยือ่กระดาษและเป็นแปลงทดลองปลกูพชืจ านวน

สนสามใบ และยูคาลิปตัสดว้ย ตน้สนปลูกเรียงรายสวยงาม

ระหว่างเสน้ทางสวยงาม ไดฉ้ายาว่าเป็น สวนสนบอ่แกว้ นามิ

เมอืงไทย อสิระใหท้่านถ่ายภาพน่ารักๆตามอัธยาศัย จากนั้น

เดนิทางตอ่สูด่อยแม่โถ ถงึทางขึน้ดอยแมโ่ถเปลีย่นยานพาหนะ

เป็นรถทอ้งถิน่ของชาวบา้นส าหรับขึน้ดอยแม่โถโดยเฉพาะ น า

ท่านเดนิทางถงึดอยแม่โถ ทุ่งหญา้สะวนันาแห่งเชยีงใหม ่

ชมวิวทุ่งหญา้ธรรมชาติแบบ 360 องศา ถือว่าเป็นสถานที่

เช็คอนิแห่งใหม่ ของอ าเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่ ดว้ยพื้นที่

กวา้งๆ เต็มไปดว้ยทุ่งหญา้ ที่สามารถถ่ายรูปววิภูเขาไดอ้ย่าง

สวยงาม พรอ้มกับบรรยากาศเย็นสบาย กับสายลมที่พัดปลวิ 

ทัวรน์ าทา่นถา่ยรปู ณ จดุยอดฮติ ‘ทุง่หญา้สะวนันา’ ทุง่หญา้เขยีว ลอ้มรอบดว้ยววิภเูขาสลับซบัซอ้นอยู่

เบื้องหลัง มีนอ้งวัว ประกอบฉาก ยืนเล็มหญา้ ใหบ้รรยากาศการถ่ายรูปออกมาแบบสไตล์อยู่ที่ยุโรป 

นอกจากนีย้ังมรีา้นคา้ของชาวเขา ชาวหมูบ่า้นทีท่า่นสามารถซือ้เครือ่งดืม่ ชากาแฟ ของทานเลน่ หรอืน่ัง

ชมววิจัดฉากถา่ยรปู สวยๆชวิๆไดอ้ยา่งสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 

จุดสิน้สุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตัง้สถานีเรดาร์ของ

กองทัพอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถูปเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหม่องคส์ดุทา้ย มพีืน้ที่

ครอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ มีเนื้อที่

ประมาณ 482.4 ตารางกโิลเมตร หรอื 301,500 ไร ่ประกอบไปดว้ยภเูขาสงูสลับซบัซอ้น มดีอยอนิทนนท์

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภฐูาน พม่า เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน

ประเทศไทยสภาพภูมปิระเทศท่ัวไปประกอบดว้ยภูเขาสลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนทเ์ป็นยอดเขาที่สูง

ที่สุด สูงจาก ระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอนิทนนทน์ี้เป็นแหลง่ก าเนดิของตน้น ้าแมก่ลาง แมป่่ากอ่ แมป่อน แมห่อย 

แม่ยะ แม่แจ่ม แมข่าน และเป็นสว่นหนึง่ของตน้น ้าแม่ปิงที ่ใหพ้ลังงานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภมูพิล มเีอกลักษณ์

ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัป้ายสงูสดุแดนสยามตามอธัยาศยั  จากนัน้ชมความ

งดงามของ พระมหาธาตุเจดีย ์นภเมทนีดล  องค์สีน ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระ

ราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมสิริ  ิสรา้งถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ชม น า้ตกวชริธาร ความงาม

แห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น ้าตกตาดฆ้องโยง ภายหลังไดม้ีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระ

นามาภไิธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร แวะเทีย่วชม ตลาดมง้ รา้นคา้ชมุชนที่

น าผลติภัณฑท์างการเกษตรทัง้ผักผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถงึของที่ระลกึ เสือ้ผา้ ต่างๆ

นานา มาวางขาย อสิระชอ้ปป้ิงตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)   

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

ทีพ่กั: Peppery Hills Hotel/Boss Holiday หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่             ดอยมอ่นแจม่ - วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน - สวนดอกไมแ้มร่มิ - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ   

                                                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง /--- 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยู่ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่รมิ เชยีงใหม่

ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลบนดอย จุดชม

ววิหลักๆของดอยมอ่นแจ่ม มอียูส่องดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสดุลกูหลูกูตา อกีดา้นเป็นไร่

ปลกูพชืตา่งๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล เดนิทางสูจ่ดุเช็คอนิแหง่

ใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร 

เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ย

ดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดกูาลเบง่

บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลง

ไปถา่ยรูปในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้ชม 20บาท) อสิระถา่ยภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 

น าท่านสู ่น าท่านเดนิทางสู ่ไรด่อกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้ห ้

ชมตลอดทัง้ปี ไมร่วมคา่เขา้ชม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 น าท่านสู่ วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ที่สวยงาม มี

ความวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้

สะหร ีหลากหลายขนาด อกีทัง้ทีต่ัง้ของวัดยังอยู่ในเขตเมอืงเกา่โบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นก็



 
เลยเรยีกชือ่วัดนี้เต็ม ๆ วา่ "วัดเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาส

ไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิมส้ักทอง โดยท่าน

ตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัดเพื่อการขัดเกลา

จติใจ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางจติใจมากกวา่ การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รู

บาเทืองเป็นพระที่มีปฏปิทา จงึไดร้ับความเลื่อมใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุน

สรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญแ่ละกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไมน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอแม่รมิ ชมฟารม์ดอกไม ้ที่สวยงามตาม

ฤดูกาลที่บานสะพรั่งไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด อสิระให ้

ท่านถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower 

Farm/สุรชัยฟารม์/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กลิน่เกสร หรือ

สวนอื่นๆในเสน้ทางท่องเที่ยว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์มพรอ้มใบนัด

หมาย) การบาน การร่วงโรยของดอกไมข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศทาง

บรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 แวะซือ้ของฝากกลบับา้น อาท ิหมูทอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู แหนมทอด ฯลฯ หลังจากนั้น

เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ   

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 
 



 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 20 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้



 
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


