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รหัสทัวร ์AD01-21 

 

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

 
05.30  พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
(มมีคัคุเทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรุงเทพฯ) 

 

07.30 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง และไม่รวมน า้หนกั
สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาท/เทีย่ว)  

08.50 เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ 
อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ดา้นหลังอุทยานหลวงราช

พฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วัดพระธาตุดอยค าสรา้งในปี 
พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตรยิแ์ห่งหรภุิญชัย โดยพระโอรสทัง้ 
2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ

ของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน เดมิชือ่วัด
สวุรรณบรรพต แต่ชาวบา้นนยิมเรยีกว่า "วัดดอยค า" ไฮไลทท์ีส่ าคัญของการ

มาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คอืการมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึง่มชีือ่เสยีงอย่าง
มากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนี้ดา้นหลังของวัดท่านจะไดพ้บเห็น
กับววิของเมือ่งเชยีงใหม่อกีดว้ย  

 

วธิขีอพรจากองคห์ลวงพอ่ทนัใจ (เป็นความเชือ่สว่นบุคคล) 
จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสมุัง จะปาคะ แลว้ตามดว้ยชือ่ ....... แลว้ตาม
ดว้ยเรื่องที่ตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทันใจขอใหส้ิง่ที่ขอส าเร็จโดยด่วน เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน า

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

 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ี่ไดช้ื่อว่าเป็นนักบุญ
แห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มา
จนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับ

ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ี่มี
บทบาทในการฟ้ืนฟวัูดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ 
ทีท่รุดโทรมใหก้ลับมามีชวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และที่ส าคัญครูบาศรีวชัิย

เป็นผูร้เิริม่ชักชวนใหป้ระชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งถนน
จากเชงิดอยขึน้ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกไดว่้าเป็นผู ้

บุกเบิกเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ที่ท าใหเ้รามีโอกาสไดข้ึ้นไปชื่นชม
ความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรมลา้นนาในทุกวันนี้ 
นอกจากนี้หลายคนยังเชือ่กันว่า เพียงไดม้าไหวค้รูบาศรวีชัิยก็เสมือน

ไดก้ราบสักการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว 
  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี 

พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่งอาณาจักรลา้นนา 
ราชวงศม์ังราย พระองคท์รงไดอ้ัญเชญิพระบรมสารีรกิธาตุองคใ์หญ่ ที่
ไดท้รงเก็บไวสั้กการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 เมื่อถึงแลว้สามารถ

เดินทางขึน้ชมได ้2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาค 300 ขัน้ และทาง
รถราง (หมายเหตุ :ไม่รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลง คนละ 20 บาท 
ส าหรับคนไทย และ 50 บาทส าหรับชาวต่างชาต)ิ ระยะทางจากเชงิ
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ดอยถงึวัดประมาณสบิกว่ากโิลเมตรใชเ้วลาประมาณครึง่ช่ัวโมง วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชยีงใหม่ ถา้หากใคร
ทีม่าเยอืนเมอืงเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสการถอืเสมอืนว่ายังมาไม่ถงึเชยีงใหม่ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
                   น าท่านเขา้สู่ อ. เชียงดาว เขา้ชม วดัถ า้เชียงดาว (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็นถ ้าที่น่าสนใจถ ้าหนึ่งของจังหวัด

เชยีงใหม่ อยู่ในเขต อ าเภอเชยีงดาว ตัง้อยู่เชงิเขาของดอยหลวงเชยีงดาว ภายใน แต่ละถ ้า มคีวามงามจากการเสกสรรป้ัน

แต่งของธรรมชาติ ชวนใหต้ื่นตาตื่นใจกับ
ปรากฏการณ์ของหนิงอกหนิยอ้ย ทีก่่อให ้เกดิ 
รูปร่างต่างๆเป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในมหีนิงอก

หนิยอ้ยที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิี่สวยงาม 
บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ  จะมี
ประกายระยบิระยับ สามารถจนิตนาการเป็นรูป

ต่างๆไดม้ากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่
ตรงที่มนี ้าใส่ไหลเย็นจากในถ ้าไหล ออกมาที่
บรเิวณหนา้ถ ้า เป็นอย่างนี้ช่ัวนาตาปีไม่มีเหอืด

หาย และไหลมารวมกันเป็นสระน ้ามีปลานอ้ย
ใหญ่ว่ายวนไปมา ท าให ้บรรยากาศสดชืน่และ
ยังร่มรื่น ดว้ยพันธุไ์มด้งึดูดใหนั้กท่องเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็น
จ านวนมากและ ตรงหนา้ถ ้านี้เองเป็นทีต่ัง้ของ 

วัดถ ้าเชยีงดาว 
 
เย็น             บรกิารอาหารค า่ (2) 

                    

 
                     
ทีพ่กั CHIANG DAO GOOD VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง ดอยอา่งขาง – จุดชมดอกนางพญาเสอืโครง่ – จุดชมววิมอ่นสน – ไรช่า 2000 – เมอืงเชยีงใหม ่– วนั นมิมาน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
ออกเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง มีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขา ท าใหม้ีลักษณะดูเหมือนทอ้งกะทะหรืออ่างน่ันเอง จุด
ไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเขา้ชมดอกไมเ้มืองหนาวในโครงการหลวง พรอ้มทั ้งมีโรงเรือนไมใ้นร่ม 

โรงเรอืนกุหลาบ ป่าซากุระ ป่าเมเป้ิล สวนบอนไซ ฯลฯ มาที่ดอยอ่างขวงแห่งเดียว สามารถเที่ยวไดอ้ย่างเต็มอิม่แน่นอน 
(เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ดอย) 
 

โดยทางขึน้ ดอยอา่งขาง ท่านจะพบกับ เหล่าดอกนางพญาเสอืโคร่ง ทีอ่อกดอกผลบิานเป็นสชีมพูสะพร่ัง ดูงดงามโรแมน
ติก จนท าใหด้อกนางพญาเสือโคร่งไดรั้บขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ที่
นักท่องเทีย่วชาวไทยต่างนยิมกันเป็นอย่างมาก (หมายเหตุ : ดอกพญาเสอืโคร่งผลบิานขึน้อยู่กับสภาพอากาศซึง่ในแต่ละ

ปีมคีวามแตกต่างกัน) 
 

 
 

                  น าท่านเช็คอนิ จุดชมววิมอ่นสน ตัง้อยู่บนดอยอา่งขาง ในเขตพืน้ทีข่องอทุยานแห่งชาตดิอยผา้ห่มปก มอีากาศหนาวเย็น
ในยามเชา้แทบจะทัง้ปี ตรงจุดนี้สามารถนอนเต็นทพั์กแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกันไดเ้ลย  

  
                  พาท่านเยอืน ไรส่ตรอวเ์บอรร์บีา้นนอแล ไร่สตรอวเ์บอรร์ีท่ีป่ลูกตาม

ไหล่ขัน้เป็นขัน้บันไดลดหลั่นกันลงมาไดพ้บกับแสงแดดอุ่นพาดผ่าน

สายหมอกในยามเชา้ที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึง่เป็นฉากหลัง เป็น
ภาพทีส่วยงาม อบอุน่และโรแมนตกิ และยังไดพ้บกับวถิชีวีติชาวบา้น
ทีม่าเก็บสตรอวเ์บอรร์ีใ่นยามเชา้ นอกจากนี้ยังสามารถเลอืกซือ้สตรอว์

เบอร์รี่สดๆไดจ้ากสวน รสชาตหิวานกรอบอร่อย และยังเป็นของฝาก
กลับบา้นไดด้ว้ย 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง ทีเ่ป็นไฮไลทห์ลักของการมาเทีย่วดอยอา่งขาง คอื สถานีเกษตรหลวง
อา่งขาง ซึง่เป็นโครงการหลวงแห่งแรกทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระราชด ารจิัดตัง้ข ึน้

โดยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองค ์เพือ่ซือ้ทีด่นิและไร่ในบรเิวณดอยอา่งขางส่วนหนึง่ จากนัน้จงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้
โครงการหลวงขึน้ เพื่อใชเ้ป็น สถานีวจิัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ผัก ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว 

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อหารายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซึ่งต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และดว้ยความสวยงาม
ของดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ท าใหต้่อมาสถานีเกษตรฯ ไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดใหนั้กท่องเที่ยว

สามารถเขา้มาเที่ยวชมภายในสถานีฯได ้ โดยใชร้ถสว่นตัวขับเขา้ไปชมหรอืใชบ้รกิารรถรางน าเที่ยวของสถานี  ค่าบรกิาร
เขา้ชมคนละ 50 บาท ค่ายานพาหนะคันละ 50 บาท โดนลักษณะการขับรถเที่ยวจะเป็นวงกลมวนกลับมายังจุดเดิมบรเิวณ
หนา้ทางเขา้ ซือ้บัตร 1 ครัง้ จะเขา้มาชมกีร่อบก็ไดใ้นวันเดยีวกัน ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทุกจุด แต่จะมี

จุดท่องเที่ยวหลัก คือ  สวนสมเด็จซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ทางเขา้ ตดิกันคือโรงเรือนเพาะพันธุก์หุลาบ และเรือนดอกไมต้ัง้อยู่
ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถัดไปบรเิวณใจกลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกหุลาบอังกฤษ และสโมสรอา่งขางซึง่เป็นรา้นอาหาร
และรา้นกาแฟ  ไปจบโปรแกรมทีส่วนบ๊วยและโรงเรอืนรวบรวมพันธุผ์ักซึง่อยู่ตรงขา้มสวนบ๊วย 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ไรช่า 2000 หุบเขาเล็กๆ แต่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา 
ไร่สตรอเบอรร์ี ขัน้บันไดตามเนนิเขา เป็นภาพที่น่าประทับใจ เปรยีบดังสายน ้าที่ก าลังไหลผ่านช่องเขา โอบลอ้มรอบกาย 

เห็นแลว้สบายตา อยากหยุดเวลาไวเ้พยีงเท่านี้ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 
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                   น าท่านเดนิทางสู ่อ. เมอืง จ. เชยีงใหม่ (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) วนั นมิมาน (One Nimman) ตัง้อยู่ในย่านนมิมานเห

มนิท ์ย่านทีช่าวเชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจ้ักในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และ

รา้นอาหารดีไซน์เก๋ๆ ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่กอ่ดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป 
บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ เป็นศูนย์การคา้ชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า หรือท่านที่ตอ้งการ
เดนิทางสู่ถนนคนเดนิก็สามารถเดนิทางไดง้่ายดว้ยตัวท่านเองโดยมีมัคคุเทศกแ์นะน าแก่ท่าน (หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่

ตอ้งการท่องเทีย่วและเดนิทางกลับโรงแรมเองโปรดแจง้ความประสงคก์ับมัคคุเทศก)์ 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
  

ทีพ่กั KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ถา่ยรูปประตูทา่แพ – ชม คาเฟ่ – หมู่บา้นแมก่ าปอง – รา้นของฝากวนสันนัท ์– สนามบนิเชยีงใหม่ – สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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น าท่านเช็คอนิแลนดม์ารค์ ทีไ่ม่ว่าใครจะมาเชยีงใหม่ก็ตอ้งมาเช็คอนิพรอ้มกับถ่ายรูป โพสท่าชคิๆที่ ถ่ายรูปประตูทา่แพ 
หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก เป็นประตูทางทศิตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมอืงชัน้ในของเวยีงเชยีงใหม่ ปัจจุบันเป็น
ประตูเมอืงเพยีงแห่งเดยีวทีม่บีานประตู (หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีารจัดงาน) 

 
 น าท่านเช็คอนิคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยๆรอ้นๆ ใหท้่านไดพั้กจิ๊บกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเคก้พรอ้มกับ

สัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่ มกีารตกแต่งประหนึง่ว่าท่านก าลังอยู่ในพงไพร มกีารจ าลองน ้าตก และการตกแต่งสวน

ทีใ่หค้วามรูส้กึผ่อนคลายเมือ่ท่านมาถงึ มจีุดถ่ายรูปทีเ่รยีกไดว่้า  

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นแม่ก าปอง ตัง้อยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลหว้ยแกว้ กิง่อ าเภอแม่ออน มีพื้นที่หมู่บา้นทัง้หมดประมาณ 

6.22 ตารางกโิลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชยีงใหม่ 50 กโิลเมตร ดว้ยสภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและ
ระดับความสงูถงึ 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหท้ี่นี่มีอากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี เป็นอีกหมู่บา้นที่ใหบ้รรยากาศ
สโลวไ์ลฟ์  

 



 

 

 

 

 

รหัสทัวร ์AD01-21 

 
 
 
แนะน าไฮไลทท์ีห่มูบ่า้นแมก่ าปอง (อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาสยั)  
- น ้าตกแม่ก าปอง 
- รา้นกาแฟบา้นรมิหว้ยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง 
- คาเฟ่ The Giant Café (คาเฟ่ตน้ไม)้ 

- โครงการหลวงตนีตก 
- ระเบยีงววิคาเฟ่ แม่ก าปอง 
- วัดกันธาพฤกษา (วัดแม่ก าปอง) 
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น าท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ รา้นวนสันนัท  ์เป็นรา้นของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไสอ้ั่ว 
แคปหมู น ้าพรกิหนุ่ม ซึง่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงใหม่ (หมายเหตุ : กรณีรา้นปิดขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นตลาดว

โรรสแทน) 
 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิเชยีงใหม ่
 
22.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่VZ119 

23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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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 ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
ก าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
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2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


