อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง
25-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
29-31 มกราคม 2564
12-14 กุมภาพันธ์ 2564
26-28 กุมภาพันธ์ 2564
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ผู ้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
12,999 บาท
14,999 บาท
12,999 บาท
12,999 บาท
13,999 บาท

พักเดี่ยว
1,800 บาท
2,200 บาท
1,800 บาท
2,200 บาท
2,200 บาท
1

แผนการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภล
ภูมิสิริ - ผาช่อ

05.00 น.
06.50 น.
08.00 น.

จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00)
เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นาท่านออกเดินทางด้วยรถตู ้ VIP 9 ที่นัง่
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางขึ้ นสู่ ยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
นาท่านลงจากดอย แวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูป
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่ นอน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
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บ่าย

นาท่านเดินทางไป ผาช่อ อยู่ในเขต อ.ดอยหล่อ ชมความงามความมหัศจรรย์เป็ นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน มีลวดลายที่สวยงามละมีขนาดใหญ่มีความสูงราว 30 เมตร
ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นาท่านเช็คอินเข้าสูท่ ี่พกั ณ Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

เช้า

โครงการหนองหอย - ม่อนแจ่ม - นั ่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - สวนดอกไม้ (ทุ่งดอกมากา
เร็ต) - ห้วยตึงเฒ่า (คงคองยักษ์)
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พกั
หลังอาหาร Check out ออกเดินทางไป โครงการหนองหอย ซึ่งตั้งอยูท่ างทิศใต้ของม่อนแจ่ม ซึ่งเป็ น
โครงการของหลวง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
จากนั้นเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยูใ่ นเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หลังจากนั้นนาท่าน นั ่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สมั ผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชม
วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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นาท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้ นม่อนแจ่ม อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นทุ่งดอกไม้แห่งใหม่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพเป็ นอย่างมาก จึงทาให้ผูม้ าเยือน
นั้นจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของทุ่งดอกไม้สวย ๆ ที่มีบรรยากาศเหมือนกับอยูเ่ มืองนอกเลย

เที่ยง
บ่าย
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง ห้วยตึงเฒ่า (คิงคองยักษ์)
รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเช็คอินเข้าสูท่ ี่พกั ณ Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝั นดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม

บ่อน้ าพุรอ้ นสันกาแพง - แม่กาปอง - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคา - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พกั
นาท่านเดินทางไป บ่อน้ าพุรอ้ นสันกาแพง ให้ท่านได้พกั ผ่อนครบครันในด้านความงามและ สุขภาพ
เป็ นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็ นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนื อมากมาย
นาท่านเดินทางไป แม่กาปอง
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เที่ยง

19.00 น.
21.30 น.
22.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ

น าท่ านเดิ น ทางไป พระธาตุ ด อยค า เป็ นวัด ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในจังหวัด เชี ย งใหม่ ให้ท่ านได้น มัส การ
อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ ง ซื้ อของฝาก ณ ร้านขายของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25)
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
วันเดินทาง
25-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
29-31 มกราคม 2564
12-14 กุมภาพันธ์ 2564
26-28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู ้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
12,999 บาท
14,999 บาท
12,999 บาท
12,999 บาท
13,999 บาท

พักเดี่ยว
1,800 บาท
2,200 บาท
1,800 บาท
2,200 บาท
2,200 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้ นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุ ไว้ในรายการเท่านัน้
ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุ ๊ปไม่สามารถเลือกที่น่งั ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่านัน้ )
 น้ าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน
น้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่น่งั พร้อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้าอุ ่น)
 ค่าอาหารตามที่ระบุ ในรายการ 8 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ ไว้ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นาเที่ยวคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้ นี้ขึ้นอยู ่
กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชี วิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณี ท่ีเสียชี วิต หรือ เจ็บป่ วย
ทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิ ง, อาการที่เกี่ยวข้องกั บการติด ยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู ่
ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นั ด หยุ ดงาน, การก่ อ การร้ า ย การยึ ด พาหนะ และการปล้ น อากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**
 ค่าบริการดังกล่าวเป็ นค่าบริการเฉพาะผู ้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่านัน้ !!!
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
×
×
×
×

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุ ในรายการ เช่ น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่เี พิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ลี ูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
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จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัท
ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครัง้ แรก ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้ หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อม
ส่งสาเนาประประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุ ดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจาบัตรโดยสาร
เครื่องบิน , ค่าโรงแรมที่พัก )
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ซี ื้ อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ มัดจาค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร )
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
5. กรุ ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุ ดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทัง้ หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ น
สาคัญ
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็นสาคัญ
บริ ษั ทฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หายในเหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่ น ๆที่ อ ยู ่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุ บัติเหตุต่างๆ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุ ด
งาน, การก่อจลาจล
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หากไม่ สามารถไปเที่ย วในสถานที่ ท่ี ระบุ ในโปรแกรมได้ อั น เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทัง้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่นื ๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุ บัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุ บัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่ อท่ านตกลงช าระเงิ น ไม่ ว่าทั้ง หมดหรื อบางส่ ว นกั บ ทางบริ ษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะถือว่าท่านได้ ย อมรับ ใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ ไว้แล้วทัง้ หมด
** ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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