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เทีย่วเชยีงใหม ่4 วนั 3 คนื อาหารครบทกุมือ้ !! 



 
 
PTL-CNX(A) CHARTER FLIGHT บนิตรงเชยีงใหม ่

บนิตรง เชา่เหมาล า เทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่
 

โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม ่
(DMK-CNX: 05.45-07.00) 
จุดชมววิกิว่แม่ปาน-ดอยอนิทนนท-์พระ
มหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมสิริ-ิจุด
ตอกหมุดสูงสุดแดนสยาม-พระธาตุศรี
จอมทอง-วดัสวนดอก 

Set 
box 

  CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

2 ศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย 
มอ่นแจม่-ไรด่อกลมหนาว-ชมทุง่ดอกไม้
วดัเจ็ดยอด-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

   CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

3 บ้านแม่ก าปอง หมู่บ ้านท่องเที่ยวเชิง

อนุรกัษ-์รา้นกาแฟ-วดัพระสงิห-์วดัเจดยี ์

หลวงวรวหิาร-ถา่ยรปูประตทูา่แพ 

   CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

4 วดัชยัมงคล-ครบูาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระธาตุ
ดอยสุเทพ-วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อ
ทนัใจ-รา้นของฝาก-สนามบนิเชยีงใหม่
สนามบนิดอนเมอืง  
(CNX-DMK: 19.15-20.25) 

  Set 
box 
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเชยีงใหม่-จุดชมววิกิว่แม่ปาน-ดอยอนิ
ทนนท-์พระมหาธาตนุภเมทนดีล-พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ-ิจดุตอกหมุด 
สงูสดุแดนสยาม-พระธาตศุรจีอมทอง-วดัสวนดอก 

03.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาวและเทศกาล

ปีใหม ่แนะน าใหท้า่นเผือ่เวลาในการเดนิทาง) 

05.45 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่

XXXX (เนือ่งจากเป็นเช่าเหมาล า เวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บักรมการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถแทรกแซงได ้กรณีมไีฟทบ์นิ

ภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟทบ์นิจะคอนเฟิรม์ก่อน

เดนิทางประมาณ 3-5 วนั)  

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและท า

ธุระส่วนตัวแลว้ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ 

ระหวา่งทางบรกิารท่านดว้ย SET BOX พรอ้มน า้ดืม่ ใหทุ้กท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท  ์เป็นภูเขาทีสู่ง

ทีส่ดุในประเทศไทย สงูจากระดบัน ้าทะเล 2,565 เมตร เดมิมชีือ่วา่ "ดอยหลวง

อา่งกา" ตอ่มาไดต้ัง้ชือ่ตามพระนามของพระเจา้อนิทวชิยนนท ์เจา้ผูค้รองนคร

เชยีงใหม ่องคท์ี ่7 พาทา่นแวะถา่ยรปู ณ จดุชมววิกิว่แมป่าน กบัววิภเูขาสลับ

ซอ้นกันอย่างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าท่านสักการะพระมหาธาตุเจดยีน์ภ

เมทนดีล-นภพลภูมสิริ ิประดษิฐานอย่างสง่างาม เป็นทีเ่คารพสักการะของ

ชาวไทย ณ ยอดดอยอนิทนนท์ จากนัน้น าท่านขึน้สูจุ่ดสูงสุดแดนสยาม ให ้

ทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 
หลังอาหารน าท่านกราบสักการะ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  วัด
คูบ่า้นคูเ่มอืงอ าเภอจอมทองครับ และเป็นวดัประจ าปีชวด(ปีหนู) วัดพระธาตุ
ศรีจอมทอง เดมิชือ่ วัดพระธาตุเจา้ศรีจอมทอง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี 
ชนิดวรวหิารตัง้แต่ปี พ.ศ.2506 บรเิวณที่ตั ง้เป็นเนินดนิสูงประมาณ 10 
เมตร ตามประวัตสิ ันนษิฐานวา่เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ในราวพุทธศตวรรษที่ 
๒๐ จากนั้นเดนิทางสู่ วดัสวนดอก วัดที่พระราช
ชายา เจา้ดารารัศม ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ รวม
พระอัฐิเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ และพระประยูร
ญาต ิมาประดษิฐานรวมกัน ใหท้่านถ่ายภาพเก็บ
ความประทับใจ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่2 ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย มอ่นแจม่-ไรด่อกลมหนาว-ชมทุง่
ดอกไม-้วดัเจ็ดยอด-วดัอโุมงค-์ONE NIMMAN 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยู่ในศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ใหท้า่นไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์ใหฉ้ ่าปอด จุดชมววิหลักๆของดอยมอ่นแจ่ม จะมี

อยู ่2 ดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกนัไปไกลสดุลกูหลูกูตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืชพรรณไป ตามฤดูกาล ให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายภาพทีร่ะลกึที่ ไรด่อกลมหนาว(รวมคา่เขา้ชม) จุด

ชมววิและสวนดอกไมท้ีม่คีวามสวยงามสดุลูกหูลูกตาใหท้่านไดส้ดูอากาศกัน

อยา่งเต็มปอด 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทุง่ดอกไมข้อง

เมอืงเชยีงใหม่ ซึง่ทุกหนา้หนาวดอกไมต้า่งๆจะบานสะพร่ัง สวยงาม นับไดว้า่

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดส าหรับการมาเที่ยวเชยีงใหม่ (เนือ่งจากสภาพ

อากาศ และฤดูกาลของดอกไมใ้นแตล่ะสวนอาจมเีวลาไมเ่ทา่กนั ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสวนทีเ่ขา้ชม โดยจะเลอืกสวนทีส่วย

ทีส่ดุ ณ วนัทีค่ณะเดนิทางไปถงึ)  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจ็ดยอด หรอืวัดโพ

ธารามวิหาร  เ ป็น วัดที่มีชื่อ เสียง ใน จั งห วัด

เชยีงใหม่ มลีักษณะของเจดยีอ์ันเป็นเอกลักษณ์ 

คอื มถีงึเจ็ดยอดใน 1 เจดยี ์มลีักษณะใกลเ้คยีง

กับ มหาเจดยีพ์ุทธคยา อนิเดยี เป็นวดัประจ าปี

คนเกดิปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่

ส าคัญ ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระเจา้ตโิลกราช มณฑปและ

สถูปโบราณอื่นๆ ใหช้มอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ วดัอุโมงค ์หรือ สวนพุทธธรรม สรา้ง

ขึน้ในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึง่ถา้

นับถงึวันนี้ก็ราวๆ 700 กวา่ปี พญากอืนาทรงสรา้ง

อุโมงคข์ึน้ทีน่ี่เพือ่ใหพ้ระมหาเถระจันทรใ์ชเ้ป็นที่

วปัิสสนากรรมฐานค่ะ ก าแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดนิทะลุกันได ้

รวมถงึยังมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่คีวามเก่าแกอ่ยู่ภายในอุโมงคอ์กีดว้ย 

นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัดแห่งนี้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ONE NIMMAN แลนดม์ารค์ใหม่ล่าสดุ ทีต่ัง้อยู่ใน

ย่านนมิมานเหมนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหล่งช ้

อปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์

เก ๋ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่อ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตโูคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนา

ผสมสถาปัตยกรรมยโุรป สวยสะดดุตา 

เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 



 
 
PTL-CNX(A) CHARTER FLIGHT บนิตรงเชยีงใหม ่

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่3 บา้นแมก่ าปอง หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ-์รา้นกาแฟ-วดัพระสงิห-์วดั
เจดยีห์ลวงวรวหิาร-ถา่ยรปูประตทูา่แพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางสู่ บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้น

เล็กๆ ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขา ทีน่ี่มอีากาศเย็น

และชืน้ตลอดทัง้ปี บา้นแม่ก าปองเป็นหมูบ่า้น

ที่ท าเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก 

จากนัน้พาท่านแวะชมน ้าตกแม่ก าปองซึง่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่สมบูรณ์เป็น

อยา่งด ีและพาทา่นแวะรา้นกาแฟ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระสงิหว์รวหิาร เป็นวัดที่ส าคัญวัดหนึ่งของ

เมืองเชยีงใหม่ เป็นวัดที่ประดษิฐานพระสงิห์ 

(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืง

เชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร เป็นสถานที่

ประดษิฐานเจดยีใ์หญ่ทีส่ดุในจังหวัดเชยีงใหม่ 

และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม่ 

และเป็นทีต่ัง้ศาลหลักเมอืงของเชยีงใหม่ หรอื

เรียกกันว่า  หออินทขิล อยู่ ใจกลางเมือง

เชียงใหม่  ด า้นหลั งของ เจดีย์หลวง เ ป็น

แบบจ าลองพระธาตุประจ าปีเกดิต่างๆ ใหทุ้ก

ทา่นไดม้าสกัการะขอพรอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น

ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่ง

บรเิวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตเูมอืงชัน้ในของเวยีง

เชยีงใหม่ในสมัยอดตี เป็นก าแพงเมอืงทีม่คีวามส าคัญกับประวัตศิาสตรเ์มอืง

เชยีงใหม ่ 
เย็น     รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (8) 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่4 วดัชยัมงคล-ครบูาเจา้ศรวีชิยั-วดัพระธาตดุอยสเุทพ-วดัพระธาตดุอยค า 
หลวงพอ่ทนัใจ-รา้นของฝาก-สนามบนิเชยีงใหม-่สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัชยัมงคล เป็นวัดมอญทีม่คีวามรุ่งเรอืง เดมิมชีือ่ว่า “วัด
มะเลอ่” หรอื “มะเลิง่” ซึง่มคีวามหมายวา่ รุง่แจง้ หรอื รุง่อรณุ ในภายหลังไดม้ี
การเรยีกชือ่กันใหมว่า่ วัดอปุาเพ็ง หรอื วัดอปุา
พ อ ก  จ น ถึ ง ส มั ย รั ช ก า ลที่  5 แห่ ง ก รุ ง
รัตนโกสนิทรจ์งึไดม้กีารเปลีย่นชือ่วัดนี้เป็นวัด
ชัยมงคล ใหท้่าน าไดท้ าบุญ ปล่อยนก ปล่อย
ปลาทีแ่มน่ าปิงตามอธัยาศัย เพือ่เสรมิความเป็น
มงคลใหก้ับชีวิตดว้ยการไปไหวพ้ระพุทธชัย
มงคลดา้นในวิหารอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยสุเทพ ระหวา่งเดนิ
ทางผา่นอนเุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั แวะนมัสการ
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึง
บริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ น า
ท่านขึน้รถราง(คา่ขึน้-ลงรถราง รวมในทวัร)์ 
เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุดา้นบน พระธาตุ
ดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนที่
เกดิปีมะแม ตามความเชือ่ หากไดม้าสักการะ
และอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระธาต ุ3 รอบ และไหวพ้ระธาตคุรบทัง้ 4 ทศิ 
เชือ่กนัวา่จะแคลว้คลาดปลอดภัย ขอพรจะส าเร็จสมหวังดงัปรารถนา 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (10) 
จากนัน้เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

ดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่

กวา่ 1,400 ปี หลวงพอ่ทนัใจ แหง่วัดพระธาตุ

ดอยค า ปัจจบุันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของ

ความศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ที่มีผู ้

เ ดินทางมาขอพร  บนบาน  แล ว้ป ร ะสบ

ความส าเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การ

งานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณหนา้วัดดอยค าจะ

มพีระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาด

ใหญ่ ใหท้่านไดก้ราบสักการะขอพรเพื่อความ
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เป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมววิที่สามารถมองเห็นววิ

ทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่และสนามบนิเชยีงใหม ่จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของ

ฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั ้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไสอ้ั่ว 

แคบหมู น ้าพรกิหนุ่ม ฯลฯ แลว้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่ ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ (บรกิารทา่นดว้ย SET 

BOX พรอ้มน า้ดืม่ทีส่นามบนิ) 

19.15 น. ออกเดนิทางจากเชยีงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร  ์

เทีย่วบนิที ่XXXX   

20.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 
ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
3,000.-  

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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จอยแลนด ์(ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ) 8,999.- 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บรษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุก
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้
ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 
ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั
คณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 
 
PTL-CNX(A) CHARTER FLIGHT บนิตรงเชยีงใหม ่

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


