
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เดนิทางตัง้แต ่พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2564 

Kuv Niam Forest l กลิ่นเกสรแม่ริม I มอ่นแจ่ม I แชอ่อนเซ็น 
 
 
 
 
 

Day Trip ไรก่ลิ่นเกสร - Kuv Niam Forest – ม่อนแจ่ม – Onsen at Moncham 

08.00 น. เจา้หนา้ที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พกัจงัหวัดเชียงใหม ่ 

 น าท่านเดินทางสู่ ไร่กลิ่นเกสร สวนดอกไมแ้ห่งใหม่ที่ใหท้่านไดถ่้ายรปูกับดอกคัตเตอร์สีขาวที่บาน

ในช่วงฤดหูนาวนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสะพานไมไ้ผ่ใหท้่านไดเ้ดินชมแบบไม่ตอ้งลยุโคลนใหท้่านได้

ถ่ายรปูสวยๆ เช็คอินเพลินที่สวน จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ ก ู ๊เนียร ์ฟอรเ์ร็ซท (Kuv Niam Forest) 

สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ใหญ่ที่สดุในเชียงใหม่ ที่มีสีไล่ระดับไปจากสีม่วงอ่อนอมชมพ ูไปสีม่วงลา

เวนเดอร์ จนถึงสี่ม่วงอินดิโก ้หรือจะเดินเพลินที่ท ุ่งนาในสวนจดุเช็คอินใหม่ของทางสวน ใหท้่าน

อิสระถ่ายรปูตามอัธยาศัย (กรณีที่ดอกมากาเร็ตหมดฤดทูางสวนแนะน าดอกไมช้นดิอื่นแทน) 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Honey Hill Coffee  

13.30 น. น าท่านขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจดุชมวิว แปลงดอกไมน้านา

ชนิดใหท้่านไดถ่้ายรปู และเช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านแวะเปลี่ยนชดุยกูาตะ แช่ออนเซ็น ที่ 

Onsen at Moncham (ทางสถานที่จ ากัดการแช่ครั้งละ 10 ท่าน แยกระหว่างชาย-หญิง มีเวลาแช่

ประมาณ 30-45 นาที ขึน้อยู่กบัความหนาแนน่ของผูท้ี่ใชบ้ริการในแตล่ะวัน) 

17.30 สมควรแก่เวลาน าท่านขึน้รถกลบัที่พกัของท่าน ที่ตวัเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 

เริ่มตน้เพียง 2,190.- 

 

ONE DAY TRIP 
แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ท่ีสดุฟินนใ์นเชียงใหม่ 



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

เดินทาง 2-3 ท่าน 3,590 บาท 
เดินทาง 4-5 ท่าน  2,590 บาท 

เดินทาง 6-8 ท่าน 2,190 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้สญัชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านัน้ 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผูเ้ดินทาง 2 ทา่น ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กใน

การน าเที่ยวแทน) 

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดินทางสญัชาติไทย 

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. ค่าเขา้สวนดอกไมไ้ร่กลิ่นเกสรและกูเ๊นยีรฟ์อรเ์ร็ซท 

5. ค่าแชอ่อนเซ็น แบบ Walk in (รวมชดุยกูาตะ)  

6. ค่าสตา๊ฟดแูลประสานงาน 

7. คนขบัรถ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่ารถ หรือค่าตัว๋เครื่องบินจากปลายทางของท่าน 

2. ค่าอาหาร 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

4. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาติ 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

 

 



 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 


