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เดนิทาง  มีนาคม – พฤษภาคม 64 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์I  พระธาตดุอยสุเทพ I วนั นิมมาน 

พระธาตดุอยค า I ฟาร์มดอกไม ้I ไร่ชาลุงเดช  
ม่อนแจ่ม I  ไร่สตรอเบอร์ร่ี I สวนพฤกษศาสตร์สิริกิต ์

 

 

ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม  
3 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 7,900. – 
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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล-พระ

มหาเจดียน์ภพลภูมิสิริ–ตลาดมง้–น ้าตกวชิรธาร-ดอยสุเทพ-วนั นิมมาน 
   

วนัท่ี 2 พระธาตุดอยด า-ฟาร์มดอกไม-้ไร่ชาลุงเดช-วดับา้นเด่น-ม่อนแจ่ม-Sky Walk 
ไร่ดอกลมหนาว 

 
 

 
 

 

วนัท่ี 3 ม่อนแจ่ม-ไร่สตรอเบอร์ร่ี-สวนพฤกษศาสตร์-หว้ยตึงเฒ่า-ร้านของฝาก-กรุงเทพ 
  

 
 

Day 
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ 
- 

เชียงใหม่ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-พระมหาเจดีย์นภพลภูมิสิริ–
ตลาดม้ง–น ้าตกวชิรธาร-ดอยสุเทพ-วัน นิมมาน 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก (ไกดรั์บท่ีสนามบินเชียงใหม่) 

06.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD3437 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซื้อ
น า้หนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว 

07.55 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก จากนั้นน าท่านขึ้นรถตูป้รับ
อากาศ  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดส้ินสุดของ
ทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นท่ีตั้งสถานีเรดาร์ของกองทพัอากาศไทยและเป็นท่ี
ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องค์สุดทา้ย มีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอดอยหล่อ 
อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ 
ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซบัซอ้น มีดอยอินทนนทซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศ
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เนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทัว่ไปประกอบดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้น มี
ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดบัน ้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ีมีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหัว
มดหลวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนทน้ี์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน 
แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้ าแม่ปิงท่ี ให้พลงังานไฟฟ้าท่ีเขื่อนภูมิพล มีเอกลกัษณ์
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปกบัป้ายสูงสุดแดนสยามตามอธัยาศยั  จากนั้นชมความงดงามของ 
พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล องคสี์น ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั พระ
มหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1) 
 เดินทางสู่ น ้าตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือวา่ น ้าตกตาดฆอ้งโยง ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือ

ใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเท่ียวชม ตลาดมง้ ร้านคา้ชุมชน
ท่ีน าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของท่ีระลึก เส้ือผา้ ต่างๆนานา มา
วางขาย อิสระชอ้ปป้ิงตาม  
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีช่ือเต็มว่า “วัด
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซ่ึงเป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึง
เป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางขึ้นวดัจะเตม็ไปดว้ยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการ
มาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพื้นเมืองดูแลว้น่ารัก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One 
Nimman) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่  ตั้งอยู่ย่านนิมมานเหมินทแ์หล่งท่องเท่ียวสุดชิค  ท่ีน่ีเป็นแหล่งชอ้ป
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ป้ิงสินคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ ท่ีรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ดว้ยโครงสร้างอาคารท่ีก่อดว้ยอิฐดินเผา 
มีซุม้ประตูโคง้ ไดก้ล่ินอายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยโุรป 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 
ท่ีพกั โรงแรม Bossotel Chiang Mai หรือเทียบเท่า 

 

Day 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เชียงใหม่ 

วันที่ 2 พระธาตุดอยค า – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk 

– ไร่ดอกลมหนาว                                                    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  (ม้ือที่ 3) 

 เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทนัใจ อยูไ่ม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มี
อายรุาวกวา่ 1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้น
การขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทนัใจ ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัพญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมี
ช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ คนทอ้งถ่ิน นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว 
ท าบุญ ขอพรให้สุขสมหวงั เม่ือไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) นอกจากน้ีบนวดั
พระธาตุดอยค ายงัมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเม่ือมองขึ้น
ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสวา่งไสว ซ่ึงมีความงดงามมาก 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ อ  ำเภอแม่ริม ชมฟำรม์ดอกไม้ ที่สวยงำมตำมฤดูกำลที่บำนสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้
หลำกหลำยชนิด อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพชื่นชมควำมสวยงำมตำมอัธยำศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัย
ฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอืน่ๆในเสน้ทางท่องเทีย่ว // ชือ่สวนจะคอนเฟิร์มก่อน
การเดินทาง) ควำมสสวยงำม กำรร่วงโรยของดอกไมข้ึน้อยู่กับสภำพอำกำศทำงบริษัทไม่สำมำรถคำดกำรณไ์ด ้
เดินทำงสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชำที่ปลกูตน้ชำแบบขัน้บนัได ไล่ลงไปตำมแนวเขำ นอกจำกไร่ชำแลว้ ยงัมีบำ้นพกั
รวมถึงรำ้นอำหำร ขนม เบเกอรร์ี่ ชำ ไวจ้  ำหน่ำยอีกดว้ย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชยัยา วดัป่าป้อง อ าเภอ
ดอยสะเก็ดเป็นผูริ้เร่ิม มีช่ือเดิมว่าวดัสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเต้ียๆ ซ่ึงมีถ ้าอยู่ขา้งใต ้ ประชาชนเช่ือกนัว่า
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและยงัเป็นท่ีมาของช่ือวดัอีกดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจา้คณะวดัจึงไดอ้าราธนาครูบาเจา้
เทือง นาถสีโล วดัหัวดง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานท่ีส าคญัภายใน
วดัร่วมกบัชาวบา้นท่ีมีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มนอ้ยร่วมกนัปรับปรุงวดัขึ้นใหม่ในพื้นท่ีกว่า 80 
ไร่ โดยตวัวดัสร้างเป็นแบบลา้นนาประยกุตต์ามแนวคิดของครูบาเทืองท่ีวา่จะต่อเติมส่ิงใดเขา้ไปก็ไดแ้ต่ใหมี้ความ
มัน่คง และตอ้งการท่ีจะรวมความเป็นวดับา้นกบัวดัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั 

  
จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผสั
บรรยากาศอนัสดช่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลกัๆของดอย
ม่อนแจ่ม มีอยูส่องดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทิวเขาสลบักนัวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการ
หลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล เดินทางสู่ จุดเช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพาน
ไมไ้ผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก 
ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมสี้สันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน 
ก็มีทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรน
เยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลชิ้ด (ไม่รวมค่าเขา้ชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพ
บรรยากาศตามอธัยาศยั น าท่านสู่ น าท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านอิสระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลท่ี
มีดอกไมใ้หช้มตลอดทั้งปี ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกับริเวณม่อนแจ่ม 
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ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 5) 
ท่ีพกั โรงแรม ม่อนแจ่ม หรือเทียบเท่า 

 

Day 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชียงใหม่ 
 

กรุงเทพฯ 

วันที่ 3 ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนพฤกษศาสตร์สิริกติิ์ - ห้วยตึงเฒ่า -  
ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี 6) 
08.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ตน้สตรอเบอร์ร่ีถูกปลูกเรียงรายไวอ้ยา่งสวยงาม ท่านสามารถอิสระเขา้ชมแปลง

ปลูก ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซ้ือผลผลิตแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเก็บมาขายได ้ไม่รวมค่าเข้าสวน (กรณี
สวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยดุยาวทางบริษัทอาจจะมีสลับเท่ียวสวนอ่ืนๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนได้โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าได้ การออกผล ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 7) 
 เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ สถานท่ีอนุรักษแ์ละรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่ตาม

วงศส์กุลต่างๆ โดยจดัปลูกใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติมากท่ีสุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม ้กลุ่มอาคารเรือน
กระจกบนยอดเขา ท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไมแ้ละพนัธุ์ไมน้านาชนิด  นอกจากน้ียงัมีร้านขายของ
ท่ีระลึก ร้านขายพรรณไมแ้ละร้านกาแฟภายในอยูด่ว้ย อิสระใหท้่านเดินชมถ่ายภาพหรือหาซ้ือของฝากกนัตาม
อธัยาศยั  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนใหเ้ตม็ปอดท่ี หว้ยตึงเฒ่า 
คือพื้นท่ีโครงการหมู่บา้นตวัอยา่งตามพระราชด าริของในหลวงรัชการท่ี9และเป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
ตอนน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว แลนมาร์คของท่ีน่ีคือหุ่นฟางยกัษท่ี์ตั้งอยู่
กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไมไ้ผท่อดยาวเป็นทางเดิน นอกจากน้ียงัมีหุ่นฟางรูปสัตวอ่ื์นๆดว้ย และหุ่นฟาง
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นอ้งใหม่ก็คือ หุ่นฟางนอ้งแกะยกัษ ์ท่ีใหบ้รรยากาศเหมือนอยูฟ่าร์มแกะต่างประเทศ สามารถซ้ืออาหารป้อนนอ้ง
แกะได ้อิสระใหท้่านถ่ายรูปเช็คอินกนัไดต้ามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะร้านของฝาก เลือกซ้ือของฝากเอาไปฝากคนทางบา้น เช่น แคบหมู น ้าพริกหนุ่ม น ้าพริก
อ่อง ไส้อัว่ เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD3428 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
                       
                 *************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
03 เม.ย. 64 - 05 เม.ย. 64 7,900 

09 เม.ย. 64 - 11 เม.ย. 64 8,900 

10 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 8,900 

11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 8,900 

12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 8,900 

30 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64 8,900 

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 2,000 บาท  
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

  2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั)     
      และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วม    
      คณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 

  5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน   
      ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้อง 
      ค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  7. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 

  2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ 
      ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช ้
     ส าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

 การยกเลกิการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 

** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) อาทิเช่น ค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบิ์นเปล่ียนแปลง โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั*** 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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อตัรานีร้วม 

    1.ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่บนเคร่ือง  
       เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2.ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจขา้งตน้     
       พกัห้องละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่ เตม็ หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน   
    โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN    
    แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ขึน้อยู่กับแบบท่ีพักของ   
    โรงแรมนั้นๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
   4.น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

   6.เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7.ค่ำประกนัอบุติัเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง (ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง  วงเงินท่ำนละ 
1,000,000 บำท , ค่ำรกัษำพยำบำลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
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