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วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัด
เชียงใหม่  

2  เชียงใหม่ – ฝาง – ดอยอ่างขาง (รถท้องถ่ิน) - สถานีเกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไม้
เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์ร่ีบา้นนอแล - ฮิโนกิแลนด์  
พักฝาง                                                                                อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น 

3 ฝาง – แมแ่ตง – วดับา้นเด่นสะหรีศรีเมอืงแกน – แม่ริม – สวนดอกไม้ I Love Flower Farm – 
ห้วยตงึเฒ่า - ถนนคนเดินท่าแพ 
พักเชียงใหม่                                                                                                                              อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น                                                                               

4 วัดพระสิงห์ - วดัพระธาตุดอยคำ (รถท้องถ่ิน) – ร้านของฝาก – ลำปาง – พระธาตุลำปางหลวง  
- กรุงเทพฯ                                                                            อาหารเช้า / เที่ยง/--- 

 

 



                             

 

 

 

 

 

วันแรก         จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 
 
 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัย

ชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วันที่สอง      เชียงใหม่ – ฝาง - ดอยอ่างขาง(รถท้องถ่ิน) – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง –  

                   สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล - ฮิโนกิแลนด์  

                                                                                                                  อาหารเช้า/เที่ยง /เย็น 

 

เช้า เดินทางถึง จังหวดัเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว  

 

    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

 ท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง จากน้ันนำท่านเปล่ียนน่ังรถท้องถ่ิน เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิว

เขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 

1,928 เมตร เป็นท่ีตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นำท่านเท่ียวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลง

ปลูกพืชเมืองหนาว มีท้ังไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดจะเป็นสตอเบอร์รี่

พันธุ์ 80 ท่ีมีรสชาติดี รสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาว

ปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ช่ืนชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไม้ดอกเมืองหนาวท่ีปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูก

สับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดท้ังปี แปลงไม้ผล เป็นไม้ผลเขตหนาวท่ีปลูกในสถานีฯ 

อ่างขาง ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กีวี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอร์รี่ สาลี่ พลับ ซึ่งในการปลูกไม้ผลในพื้นท่ีต่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นท่ีถ่ายละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครอง อิสระให้ท่านชมความงดงามของพันธ์ไม้

ดอกไม้ประดับ  และไม้ผลเมืองหนาวนานาพันธุ์ เช่นโรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ต้นบ๊วย สวนบอนไซ

นานาชนิดและให้ท่านเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง จากนั้นนำชม ไร่ชา 2000 ดอย

อ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆตามอัธยาศัย 

หลักๆจะมี2จุดคือ ด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาด้านล่าง นอกจากนี้มีร้านชา

บริการให้นักท่องเท่ียวดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 
พักเด่ียว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

18-21 พฤศจิกายน 63 3,999 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500 36 



                             

 

เบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวท่ีสวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป 

สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอรร์ี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวน

ท่ีชาวบ้านเก็บมาขายได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

บ่าย นำท่านสู่สถานท่ีเช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวใน

ประเทศไทยท่ีจำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ 

คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผู้นำเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึ่งหลังจากบ้านไม้หอมฮิโนกิ และธุรกิจจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท่ีต่อยอดจากไม้สนฮิโนกิท่ีเขาริเริ่มร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ีประสบผลสำเร็จ โปรเจ็กต์ถัดมาก็

คือการพัฒนาพื้นท่ี 83 ไร่ ฮิโนกิแลนด์ ประกอบด้วยส่ิงปลูกสร้าง 6 หลัง เริ่มต้นจากอาคารซุ้มประตู

ทางเข้าท่ีจำลองประตูอสุนีของศาลเจ้าอาซากุสะ โดดเด่นด้วยโคมสีแดง เขียนด้วยตัวอักษรสีดำว่า คามิ

นาริ (Kaminari-mon) ซึ่งเป็นช่ือของประตูตามต้นแบบ ถัดมาคือโถงต้อนรับท่ีให้บริการเช่าชุดกิโมโน มี

ให้เลือกหลากสี หลายรูปแบบ สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีอยากใส่ถ่ายรูปให้สอดคล้องกับบรรยากาศ ถัดมาจะ

พบกับอีกหนึ่งไฮไลต์คืออุโมงค์เสาโทริอิจำลองจำนวน 88 ต้น เช่ือมพื้นท่ีส่วนหน้าเข้าสู่ด้านในของ

โครงการ ซึ่งอุโมงค์จะพาไปบรรจบกับลานด้านหน้าปราสาทฮิโนกิ ปราสาทท่ีสร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิท้ัง

หลังตามแบบปราสาทดั้งเดิมของโชกุน โดยปราสาทแห่งนี้ได้จำลองมาจากปราสาททองคินคาคุจิใน

เมืองเกียวโตด้วยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ช้ันบนของปราสาทจะเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม 

(แกะสลักจากไม้สนฮิโนกิด้วยเช่นกัน) ปราสาทมี 4 ช้ัน แต่ละช้ันมีระเบียงท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ

ภูเขาท่ีวางตัวล้อมรอบอำเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ด้านข้างของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคาร์ปขนาด 

8 ไร่ และมีอาคารจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย คุณอนิรุทธ์ริเริ่มโครงการพร้อมกับการเปิด

กิจการบ้านไม้หอมฯ โดยชักชวนชาวบ้านจากอำเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว และแม่อาย กว่า 1,200 

ครอบครัว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีต่อยอดจากการสกัดน้ำมันหอมในเนื้อไม้สนฮิโนกิ 

เช่น ท่ีนอนและหมอนเพื่อสุขภาพ สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แบบญี่ปุ่นท่ีผลิต

จากไม้ชนิดเดียวกันนี้  และยังมีคาเฟ่ให้บริการเครื่องดื่มและขนมจำหน่ายภายในโถงอาคารย้อนยุค 

นอกจากนี้ยังมีอาคารเจแปนทาวน์ จำหน่ายสินค้าท่ีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น มีภัตตาคารอาหาร

ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ เสิร์ฟโดยพ่อครัวจากแดนอาทิตย์อุทัย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม

แบบญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  

จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมอำเภอฝาง 

ท่ีพัก: โรงแรมต้นฝาง/อำเภอฝางระดับ 3ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม        ฝาง – แม่แตง – วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน -  แม่ริม - สวนดอกไม้  I Love Flower Farm  

                    - ห้วยตึงเฒ่า - ถนนคนเดินท่าแพ                                               อาหารเช้า/เที่ยง /เย็น 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 4) 

 นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ำ มีแม่น้ำท่ีสำคัญ 3 สาย ไหลมา

บรรจบกันท่ีโครงการส่งน้ำและบำรงุรักษาแม่แตง หรือท่ีชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานไดแ้ก่ แม่น้ำแม่งัด 

แม่น้ำแตง และแม่น้ำปิง นำท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดล้อมด้วย

ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายในวัดเต็มไป

ด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี หลากหลายขนาด อีกท้ังท่ีตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณท่ีเรียกว่า 

เมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกช่ือวัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง 

นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ท้ังอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้

สักทอง โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานท่ีงดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัด

เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

และด้วยความท่ีครูบาเทืองเป็นพระท่ีมีปฏิปทา จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนท่ัวไป ร่วมถวาย

ปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นท่ีรู้จักในเวลาไม่นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้  I Love Flower Farm นำท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่ง

ดอกไม้ท่ีได้ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามกว้างขวาง มีดอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอร์ท่ีปลูกสลับสับเปลี่ยน

กันออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม (กรณีสวนปิด หรือ

ช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษัทอาจจะมีสลับเปลี่ยนเท่ียวสวนอื่นๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนได้โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ การบาน ร่วงโรยของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดท่ี ห้วยตึงเฒ่า 

ไฮไลท์ของท่ีนี่อยู่ท่ี หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขา

โอบล้อมไว้ ท่ีนี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทาง

กว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 



                             

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  

 ช้อปปิ้งยามค่ำคืนกันต่อท่ี ถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟช่ัน หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เส้ือผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้า

ทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย 

ภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีรับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   

 จากน้ันนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรมเมืองเชียงใหม่ 

 

ท่ีพัก: Boss Holiday หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

วันที่ส่ี       วัดพระสิงห์ - วัดพระธาตุดอยคำ(รถท้องถ่ิน) – ซ้ือของฝาก – ลำปาง – พระธาตุลำปางหลวง –  

                กรุงเทพฯ                                                                                        อาหารเช้า/เที่ยง /--- 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 7) 

 เดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าแก่ของเชียงใหม่อีกหนึ่งท่ีและยังเป็นวัดท่ี

ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรงอีกด้วย จากน้ันนำท่านเปล่ียนข้ึน

รถท้องถ่ิน เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง 

มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดท่ีมีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมช่ือ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดท่ีมี

ช่ือเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่ง

อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวท้ังชาว

ไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้

บน (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลือง

อร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 

 นำท่านเดินทางไปซื้อของฝากท่ี ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับเช่น

หมูทอด ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ของท่ีขึ้นช่ือจะเป็นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อั่ว  หลังจากนั้น

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะไหว้สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ท่ีได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่

ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ให้ท่าน

สักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ  จากนั้นเดินทางต่อสู่ 

กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง)   

  



                             

 

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

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

❖ ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

❖ บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

❖ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี
บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

•  
อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนื่อยจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท 

• ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ

จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 

หมายเหต ุ



                             

 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 20 ท่าน 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


