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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเชยีงใหม่ – จงัหวดัเชยีงใหม่ – วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน – อ าเภอเชยีงดาว – 

วดัถ า้เชยีงดาว - สกายวอคเชยีงดาวกูด๊ววิ 

 
08.00  พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบนิ ไทยเวียตเจ็ท (VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

09.50 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเทีย่วบนิที ่VZ102 
11.10 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่

 

 น าท่านชม วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน หรอืที่เรยีกกันว่า วัดบา้นเด่น เดมิชือ่ วัดหรบีุญเรอืง เป็นวัดที่มชีือ่เสยีงของ อ.แม่
แตง ภายในวัดมีพื้นที่กวา้ง และมีสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาประยุกต์ แต่ก่อน

ภายในวัดม ีตน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีขนาดต่าง ๆ ซึง่มคีวามหมายเป็นมงคล จงึไดน้ าชือ่มาตัง้เป็นชือ่วัด แลว้วัดยังตัง้อยู่ใน
เขตเมอืงเกา่สมัยโบราณซึง่เรยีกวา่ เมอืงแกน ชาวบา้นเลยเรยีกชือ่วัดวา่ “วัดเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน” นับตัง้แตนั่น้มา 

 

 
 

                   น าท่านเขา้สู่ อ. เชยีงดาว เขา้ชม วดัถ า้เชียงดาว (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็นถ ้าที่น่าสนใจถ ้าหนึ่งของจังหวัด

เชยีงใหม่ อยู่ในเขต อ าเภอเชยีงดาว ตัง้อยูเ่ชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาว ภายใน แตล่ะถ ้า มคีวามงามจากการเสกสรรป้ัน
แต่งของธรรมชาต ิชวนใหต้ืน่ตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของ

หนิงอกหนิยอ้ย ที่ก่อให ้เกดิ รูปร่างต่างๆเป็นถ ้าขนาดใหญ่ 
ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีส่วยงาม 

บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยบิระยับ 
สามารถจนิตนาการเป็นรูปต่างๆไดม้ากมาย เสน่หอ์ย่างหนึ่ง

ของที่นี่อยู่ตรงที่มีน ้าใส่ไหลเย็นจากในถ ้าไหล ออกมาที่

บรเิวณหนา้ถ ้า เป็นอยา่งนี้ชั่วนาตาปีไม่มเีหอืดหาย และไหล
มารวมกันเป็นสระน ้ ามีปลานอ้ยใหญ่ว่ายวนไปมา ท าให ้

บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น  ด ว้ยพั นธุ์ไม ด้ึงดูดให ้
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกัน

เป็นจ านวนมากและ ตรงหนา้ถ ้านี้เองเป็นที่ตัง้ของ วัดถ ้า

เชยีงดาว 
 

 
เย็น             บรกิารอาหารค า่ 
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ทีพ่กั CHIANG DAO GOOD VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
                      

วนัทีส่อง ดอยอา่งขาง – จดุชมดอกนางพญาเสอืโครง่ – จดุชมววิมอ่นสน – ไรช่า 2000 – เมอืงเชยีงใหม ่– วนั นมิมาน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ออกเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง มลีักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขา ท าใหม้ีลักษณะดูเหมือนทอ้งกะทะหรอือ่างน่ันเอง จุด
ไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเขา้ชมดอกไมเ้มืองหนาวในโครงการหลวง พรอ้มทัง้มีโรงเรือนไมใ้นร่ม 

โรงเรอืนกหุลาบ ป่าซากรุะ ป่าเมเป้ิล สวนบอนไซ ฯลฯ มาที่ดอยอ่างขวงแห่งเดยีว สามารถเที่ยวไดอ้ย่างเต็มอิม่แน่นอน 

(กรณีรถตูไ้มส่ามารถขึน้ดอยได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่)  
 

โดยทางขึน้ ดอยอ่างขาง ท่านจะพบกับ เหล่าดอกนางพญาเสอืโคร่ง ทีอ่อกดอกผลบิานเป็นสชีมพูสะพรั่ง ดูงดงามโรแมน
ติก จนท าใหด้อกนางพญาเสือโคร่งไดร้ับขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ที่

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยตา่งนยิมกันเป็นอยา่งมาก 

 
(หมายเหต:ุ ส าหรับท่านทีต่อ้งการชมดอกพญาเสอืโคร่ง ดอกจะผลบิานชว่งกลางเดอืนธันวาคมถงึประมาณตน้เดอืน

กมุภาพันธ ์ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในแตล่ะปี) 
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                  น าทา่นเช็คอนิ จุดชมววิมอ่นสน ตัง้อยู่บนดอยอ่างขาง ในเขตพืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตดิอยผา้ห่มปก มอีากาศหนาวเย็น
ในยามเชา้แทบจะทัง้ปี ตรงจุดนี้สามารถนอนเต็นทพ์ักแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกันไดเ้ลย  

  
 

                  พาท่านเยือน ไร่สตรอว์เบอร์ร ี

บา้นนอแล ไร่สตรอวเ์บอรร์ี่ที่ปลูก
ตามไหล่ขัน้เป็นขัน้บันไดลดหลั่น

กันลงมาไดพ้บกับแสงแดดอุ่นพาด
ผ่านสายหมอกในยามเชา้ที่คลอ

เคลยีตามไหล่เขาซึง่เป็นฉากหลัง 
เป็นภาพที่สวยงาม อบอุ่นและโร

แมนติก และยังไดพ้บกับวิถีชีวิต

ชาวบา้นที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ใน
ยามเชา้ นอกจากนี้ยังสามารถเลอืก

ซื้อสตรอว์เบอร์รี่สดๆไดจ้ากสวน 
รสชาตหิวานกรอบอร่อย  
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ทีเ่ป็นไฮไลทห์ลักของการมาเทีย่วดอยอา่งขาง คอื สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง ซึง่เป็นโครงการหลวงแห่งแรกทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ไดท้รงมพีระราชด ารจิัดตัง้ขึน้

โดยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองค ์เพือ่ซือ้ทีด่นิและไร่ในบรเิวณดอยอ่างขางสว่นหนึง่ จากนัน้จงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้
โครงการหลวงขึน้ เพื่อใชเ้ป็น สถานีวจิัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ผัก ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว 

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซึ่งต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และดว้ยความสวยงาม
ของดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนดิ ท าใหต้่อมาสถานีเกษตรฯ ไดร้ับการพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เปิดใหนั้กท่องเทีย่ว

สามารถเขา้มาเทีย่วชมภายในสถานีฯได ้ โดยใชร้ถสว่นตัวขับเขา้ไปชมหรอืใชบ้รกิารรถรางน าเทีย่วของสถานี  ค่าบรกิาร
เขา้ชมคนละ 50 บาท ค่ายานพาหนะคันละ 50 บาท โดนลักษณะการขับรถเที่ยวจะเป็นวงกลมวนกลับมายังจุดเดิมบรเิวณ

หนา้ทางเขา้ ซือ้บัตร 1 ครัง้ จะเขา้มาชมกีร่อบก็ไดใ้นวันเดยีวกัน ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทุกจุด แต่จะมี
จุดท่องเที่ยวหลัก คอื  สวนสมเด็จซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ทางเขา้ ตดิกันคอืโรงเรอืนเพาะพันธุก์ุหลาบ และเรอืนดอกไมต้ัง้อยู่

ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถัดไปบรเิวณใจกลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกหุลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึง่เป็นรา้นอาหาร

และรา้นกาแฟ  ไปจบโปรแกรมทีส่วนบ๊วยและโรงเรอืนรวบรวมพันธุผั์กซึง่อยู่ตรงขา้มสวนบ๊วย 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ไร่ชา 2000 หุบเขาเล็กๆ แต่มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา 
ไร่สตรอเบอรร์ ีขัน้บันไดตามเนินเขา เป็นภาพที่น่าประทับใจ เปรยีบดังสายน ้าทีก่ าลังไหลผ่านช่องเขา โอบลอ้มรอบกาย 

เห็นแลว้สบายตา อยากหยดุเวลาไวเ้พยีงเทา่นี้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 
                   น าทา่นเดนิทางสู ่อ. เมอืง จ. เชยีงใหม่ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในยา่นนมิมานเห

มนิท ์ยา่นทีช่าวเชยีงใหมแ่ละนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหลง่รวมคาเฟ่และ

รา้นอาหารดไีซน์เก๋ๆ  ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่กอ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป 
บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ เป็นศูนย์การคา้ชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรือท่านที่ตอ้งการ

เดนิทางสูถ่นนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวท่านเองโดยมมีัคคุเทศกแ์นะน าแกท่่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่
ตอ้งการทอ่งเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงคกั์บมัคคเุทศก)์ 
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เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
  

ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ถา่ยรปูประตทูา่แพ – สวนดอกไมแ้มร่มิ – ตลาดวโรรส – วดัพระธาตุดอยค า – ชมคาเฟ่ – สนามบนิเชยีงใหม ่– 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ที่ไม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที ่ถา่ยรูปประตูทา่แพ 
หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตูทางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม ่ปัจจุบันเป็น

ประตเูมอืงเพยีงแหง่เดยีวทีม่บีานประต ู(หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน) 
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม ้แม่รมิ บรเิวณอ าเภอแม่รมินี้ มีสวน
ดอกไมม้ากมายหลากหลายสวน สวนที่มีชื่อเสียงมากอาทิ I love 

flower farm , สวนดอกไมลุ้งลพ , ไร่กลิน่เกษร , สวนลุงจวนป้าใจ๋ , 

สวนดอกไมป้้านกเอีย้ง แต่ละสวนก็จะมีดอกไมจ้ัดแต่งสวนที่แตกต่าง
กันไป เช่นดอกมากาเร็ต  ดอกคัต เตอร์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงสวนดอกไมต้ามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเวลา 
และรายการทัวร)์ 
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อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดวโรรส หรอื กาดหลวง ถอืเป็นตลาดที่ใหญ่ทีส่ดุของจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นตลาดเกา่แกท่ี่มี

ประวัตอัินยาวนานมานับรอ้ยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชยีงใหม่เอง ก็จะตอ้งมาจับจ่ายหาซือ้ขา้วของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ 
ตลาดแห่งนี้ยังมสีนิคา้ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซือ้ของฝากกันเสยีสว่นใหญ่ โดยเฉพาะสนิคา้อาหารพืน้เมืองทีข่ ึน้

ชือ่จ าพวกไสอ่ั้ว แหนม น ้าพรกิหนุ่ม แคปหมู ผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจากนี้ยังมแีหลง่รวมอาหารพืน้เมอืงราคาถูก

อกีมากมาย 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัย
พระนางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรม

สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏสิงฆ์ และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดิมชือ่วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนิยม
เรยีกว่า "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มีชือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็นกับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย (หมายเหตุ : 
ทีวั่ดไมม่จี าหน่ายดอกมะล)ิ 

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม

ดว้ยเรือ่งที่ตอ้งการขอใหล้ะเอยีด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยด่วน เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า
มะลจิ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานของความเป็นไปได*้ 
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น าท่านเดนิทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดบิชืน้เหมอืนอยู่บนยอดดอย แต่
เนรมติไวใ้นเมอืงเชยีงใหม่ มบีรรยากาศแบบสวนมีน ้าตก บ่อปลาคราฟ ที่จัดสวนไดอ้ย่างลงตัว เมนูอาหารใหเ้ลอืกหลาย

เช่นLemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ที่ข ึน้ชื่อเค็กสม้,กาแฟด า,ช็อคโกแลตนม ที่เป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่รวม
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่) 

 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่

 
19.25 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ123 

20.45 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 05 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

10 – 12 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 2564 9,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 10,999 1,500 

08 – 10 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 10,999 1,500 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 9,999 1,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 12,999 2,000 

05 – 07 มกราคม 2565 9,999 1,500 

07 – 09 มกราคม 2565 10,999 1,500 

12 – 14 มกราคม 2565 9,999 1,500 

14 – 16 มกราคม 2565 10,999 1,500 

19 – 21 มกราคม 2565 9,999 1,500 

21 – 23 มกราคม 2565 10,999 1,500 

26 – 28 มกราคม 2565 9,999 1,500 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 1,500 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 
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09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2564* 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการอาจปิดกระทนัหนั หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่รถบัสปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม/เทีย่ว 450 บาท 

 คา่บรกิารหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงนิ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่านภายใน 1 วนัหลงัจากท าจอง พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือวา่นักท่องเที่ยวสละสทิธกิาร

เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ อาท ิค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักท่องเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 
 


