
ดิถีปีใหม่ 2563 เสน่ห์ดินแดน สิบแสนนา  |  1 

ดิถีปีใหม่ ๒๕๖๓ 

เสน่ห์ดินแดน สิบแสนนา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

1) เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562      กรุงเทพฯ – ตาก – เชียงใหม่ 
 

06.00 น.    พร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนองัรีดูนงัต์ 
❖ เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สูจ่งัหวดัก าแพงเพชร 
❖ บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่ม ชา – กาแฟ และผลไม้  ❖ สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ร้านอาหารชากังราว ริเวอร์วิว 
เดินทางสูจ่งัหวดัเชียงใหม ่
อาหารค ่าที่ ภัตตาคาร 

ที่พัก  โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (พกั 2 คืน) ที่เหมาะส าหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบร่มร่ืน 
รายล้อมด้วยขนุเขาและผืนน า้ ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจี  
พกัผ่อนตามอธัยาศยั... ราตรีสวสัด์ิ 
 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 

เดินทาง : เสาร์ท่ี 28 ธันวาคม 2562 – พธุท่ี 1 มกราคม 2563 
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2) อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562  เชียงใหม่ – เมืองงาย – ฝาง – ไชยปราการ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู ่เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว  สกัการะ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ที่สร้าง
ขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่า ครัง้หนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรม ณ เมืองงายแห่งนี ้ก่อนจะกรีฑาทัพ
ต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเพื่อปราบปรามอริราชศัตรู  ด้านหลงัเป็นค่ายหลวงจ าลอง ภายในประดิษฐานพระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และสมเด็จพระสพุรรณกลัยา     โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้เสด็จพระราชด าเนินไปบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2508 ณ ที่
สถานที่แห่งนี ้
อาหารกลางวนัที่  เจ๊เหมยสุก้ียูนนาน สกีุย้นูนานจะเสิร์ฟพร้อมกบัผกัสดที่ปลกูบนดอยอ่างขาง เช่น ผกัน า้ เห็ดเข็มทอง 
ผกักาด ขาว คะน้าดอย และเส้นบกุ (ในบางช่วงอาจได้ทานยอดถัว่ลนัเตาด้วย) วตัถดุิบทกุอย่างล้วนดีต่อสขุภาพทัง้สิน้ 
ชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี ๑ ฝาง  แหลง่ก าเนิดแบรนด์ดอยค า สินค้าจากโครงการหลวง ซึง่มีการน าผลผลิตทางการ
เกษตรคณุภาพดีของชาวไทยภเูขาและเกษตรกรทางภาคเหนือ  ที่อยู่ในโครงการหลวงน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ   
วนันีเ้ราจะพาไปเที่ยวชมแหลง่ก าเนิดการผลิตสินค้าของแบรนด์ดอยค า 
ชม ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจกัรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เที่ยวเช็คอินสดุเก๋ที่เชียงใหม ่
จ าลองบรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นมาไว้ที่นี่ หากว่าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวญ่ีปุ่ นมาแล้ว เราเชื่อว่าหลายคนคงจะติดใจ
บรรยากาศการท่องเที่ยวและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ แต่จะให้บินไปเที่ยวบ่อยๆ ก็แอบเกรงใจเงินในกระเป๋าสตางค์ 
แต่เดี๋ยวก่อน !!! เพราะตอนนีไ้ม่ต้องบินไปญ่ีปุ่ น ก็เหมือนว่าตวัเองได้ไปเที่ยวญ่ีปุ่ นแล้ว ฮิโนกิแลนด์ เพิ่งเปิดเมื่อวนัที่ 4 
ตลุาคม 2561 (แบบใหม่แกะกลอ่งร้อนๆ) โดยเนรมิตพืน้ที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่ นขนานแท้ โดดเดน่
ด้วยการประดบัตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยกัษ์แบบวดัอาซากสุะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วดัฟชูิมิอินาริที่เกียวโต 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ แตท่ี่ไฮไลท์ส าคญัอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทัง้หลงั ขนาดสงูกว่า 4 ชัน้ เรียกได้ว่า
อลงัการแบบสดุๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆ ของภเูขาและธรรมชาติ ยิ่งท าให้เดินเพลินจนลืมเวลา แถมยงัมีมมุ
ถ่ายรูปสวย ๆ แทบจะทกุตารางพืน้ที่ งานนีเ้ตรียมเมมโมร่ีกล้องให้พร้อม บอกเลยว่าจะเดินถ่ายรูปจนเบื่อไปข้างหนึ่งเลย 
อาหารค ่าที่ ภัตตาคารเจ่ียท่งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม 

ที่พกั  โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั... ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://travel.kapook.com/view200399.html
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3) จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562        เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ต – หางดง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู ่อ าเภอดอยสะเก็ด 
สกัการะ  พระธาตุดอยสะเก็ด ที่บรรจพุระเกศาธาต ุอายนุบั 1,000 ปี เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ สงู สวย สง่า สร้างครอบองค์
เก่าไว้ มีประวตัิความเป็นมายาวนาน  มีเร่ืองราวกลา่วขานมากมายเกิดการโยงเป็นต านานเก่ียวกบัประวตัิของเมือง
เชียงใหม่ ประวตัิของพระธาตใุนเมืองเชียงใหม่ รวมถึงประวตัิศาสตร์ของดินแดนล้านนา ต านานพระธาตดุอยสะเก็ด ได้
ถกูบนัทกึไว้มาตัง้แต่สมยัพทุธกาล เม่ือองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บน
ดอยแห่งหนึ่ง  ใกล้ๆ กนัมีหนองน า้ซึง่เป็นที่อยู่ของพญานาคสองตน พญานาคทัง้สองได้เห็นองค์พระพทุธเจ้าทรงเปลง่แสง
แสดงปาฏิหาริย์เป็นอศัจรรย์ยิง่ พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนษุย์ แล้วน าดอกบวัในหนองน า้
ไปถวายแด่พระพทุธองค์เป็นพทุธบชูา พระองค์ทรงรับดอกบวัแล้วได้ประทานพระเกศาธาตแุก่พญานาคคู่นัน้  พญานาค
จึงได้ก่อกองหินขึน้มาเพื่อบรรจพุระเกศาธาตปุระดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี ้ ต านานวดัพระธาตดุอยสะเก็ด ได้ถกูบนัทกึไว้
มาตัง้แต่สมยัพทุธกาล เม่ือองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว  กาลเวลาเลยผ่าน ต่อมาได้มีนายพรานมาพบเห็น
กองหินที่ภายในบรรจพุระเกศาธาต ุ เกิดความศรัทธาอศัจรรย์ใจ จึงได้บอกกลา่วชกัชวนให้มวลมหาประชาชนคนใน
ละแวกนัน้ขึน้ไปสกัการะบชูา และให้ช่วยกนัก่อร่างสร้างเป็นพระเจดีย์ขึน้ใหม่ให้ดดูีกว่ากองหินที่มีอยู่เดิม ขณะนัน้เอง 
ชาวบ้านได้ช่วยกนัตัง้ชื่อดอยแห่งนี ้ ผลสรุปออกมาเป็นเอกฉนัท์ว่า “ดอยเส้นเกศ” เหตผุลเพราะว่าเป็นดอยที่บรรจเุส้นผม 
หรือ เส้นเกศของพระพทุธเจ้านัน้เอง จึงได้สนันิษฐานต่อไปว่า ค าว่าดอยเส้นเกศได้ถกูเรียกเพีย้นมาเป็น “ดอยสะเก็ด” 
หรืออีกข้อสนันิษฐานหนึ่ง ขณะที่พญานาคได้แปลงร่างกลายเป็นมนษุย์เพื่อน าดอกบวัไปถวายพระพทุธเจ้า พญานาค
ต้องสละเกล็ด ออกเพื่อให้ผิวเรียบเนียน ชาวบ้านจึงเรียกดอยแห่งนีว่้า “ดอยสละเกล็ด” เม่ือเวลาผ่านไปจนถกูเรียกเพีย้น
มาเป็น “ดอยสะเก็ด”  
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จากนัน้ขมกระบวนการผลิตและเลือกซือ้  “เคร่ืองเคลือบดินเผาเขียวหยกมรดกแห่งล้านนา”  จากแบรนด์ เชียงใหม่ ศิลา

ดล ซึง่ได้อนรัุกษ์และสืบสานหตัถกรรม ภมูิปัญญาไทย บญุวาสนาสูล่กูหลาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เลื่องชื่อเชิดชไูว้ 
- ชิมข้าวต้มมดัที่มีรสชาติอร่อยของศิลาดลและดื่มน า้สมนุไพรที่เพิ่มความสดชื่น 
อาหารกลางวนัที่  สวนทวีชล  
บ่าย   เดินทางสู ่อ าเภอหางดง 
ชม  วัดอรัญญาวาส  ซึง่มีลกัษณะทางภมูิศาสตร์เป็นที่ราบแอ่ง มีภเูขาล้อมรอบและมีล าแม่น า้ท่าช้างไหลผ่าน หมู่บ้านนี ้
อาจจะค้นพบและสร้างโดยต้นตระกูลที่ขึน้ต้นด้วยอิน เม่ือประมาณปี พ.ศ.2320 ในอดีตพอ่ค้าที่เดินทางมาค้าขายมกัจะ
หยดุพกัเหนื่อย ณ บริเวณแหง่นีจ้นได้รับการขนานนามว่า “บ้านปงหยัง้ม้า” ตรงกบัต านานพืน้บ้านเร่ือง “กวางด า” ที่
เจ้านายฝ่ายเหนือไลล่า่ผ่านมาทางนีจ้นได้ชื่อว่า “บ้านปง” 
ร่วมถวายปัจจยับรูณปฏิสงัขรณ์ หุ้มทองจงัโก้ ปิดทองยอดปราสาท โลหะปราสาท พระธาตุศรีเมืองปง ทิพยวิมานค า
แห่งเดียวในโลก ให้แล้วเสร็จ และถวายไว้ในบวรพระพทุธศาสนาสืบต่อไป พระธาตศุรีเมืองปง เป็นพระธาตเุจดีย์เก่าแก่
อายหุลายร้อยปี เป็นที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตแุห่งองค์พระสมัมาสมัพมัพทุธเจ้า ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูด้านหลงัวดั   ใน
โอกาสอนัเป็นมงคลนี ้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกชยัทวัร์ทกุท่านได้ร่วมกนัเป็นหนึ่งในประวตัิศาสตร์ของการก่อสร้างโลหะ
ปราสาทซึง่เป็นหลงัที่ 2 ขึน้ในไทย และเป็นหลงัที ่4 ของโลก  
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชม สะพานฮอมฮัก สะพานไม้สาน ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียว ตกแต่งได้น่ารักมาก  มีโมบายคู่ให้เขียนชื่อห้อยไว้ ฮกักนั บาง
ช่วงของสะพาน ก็ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพของคนที่จะต้องเดินสวนกนั หยดุยิม้ให้กนับ้าง ไม่ได้มองทางอย่างเดียว ตัง้อยู่
หน้าร้านกาแฟ Brand New Field Good  ซึง่เจ้าของร้านคือนกัร้องหญิงดโูอ้ชื่อดงั นิว-จิ๋ว 
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ที่พกั  ฟลอร่า ครีค (พกั 2 คืน)  โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว ด้วยคอนเซปต์ Coloured by Seasons ทีน่ าความงดงามของ
เฉดสีตามฤดกูาล จากสวนดอกไม้นานาพรรณมาใช้เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างสรรค์บรรยากาศ เพื่อให้ผู้ เข้าพกัได้สมัผสั
ประสบการณ์ที่น่าจดจ าในสไตล์ร่วมสมยัแบบยโุรป ท าให้รู้สกึอบอุ่น โรแมนติก เกินบรรยาย 
อาหารค ่าที่ ห้องอาหารฟลอร่า ครีค 

พกัผ่อนตามอธัยาศยั... ราตรีสวสัด์ิ 
 
 

4) อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    สันป่าตอง – ย้อนรอยกลิ่นกาสะลอง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู ่อ าเภอสนัป่าตอง 
น าท่านนัง่รถรางชม เวียงท่ากาน เมืองโบราณพนัปี มรดกล า้ค่าแห่งที่ราบสนัป่าตอง นามนีเ้พิ่งเป็นที่รู้จกักนัเม่ือไม่ก่ีปีมา
นีเ้อง ท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ บางท่านอาจจะคุ้นเคยกบัเวียงกมุกามซึง่เป็นเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ แต่เวียงท่ากานที่
ค้นพบนีเ้ก่าแก่กว่าเวียงกมุกามมากทีเดียว  เวียงท่ากาน เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึน้เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจกัร
หริภญุชยั หรือล าพนู นัน่เอง ฟังเร่ืองราวจากปราชญ์ชาวบ้านซึง่เป็นมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร 
จากนัน้ ตามรอยกลิ่นกาสะลอง ณ “เฮือนสีมนัตรา” บ้านโบราณอาย ุ110 ปี อดีตคือบ้านพกันายไปรษณีย์หลงัแรกใน
มณฑลพายพั สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453 แต่เดิมตัง้อยู่ที่ท าการไปรษณีย์แม่ปิง  ทางตระกลูสมีนัตร ได้ประมลูบ้านหลงันีไ้ว้
แล้วย้ายมาที่ อ.สนัป่าตอง เมื่อปี พ.ศ.2549 โดยยงัคงรูปแบบตวับ้านไว้ ปรับเปลีย่นแคแ่บบหลงัคาให้สวยงามเป็นทรง
ล้านนา    ยงัมีอาหารพืน้เมืองและเคร่ืองดื่มจ าหน่ายในราคาไม่แพง   ไม่ว่าจะเป็น กาแฟโบราณ , เคร่ืองดื่มสมนุไพร , 
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น า้พริกอ่อง , แคปหม ู, แกงฮงัเล , แกงหอย , ลาบไก่เมือง หรืออยากลองขนมไทย เค้าก็มีจดัไว้เป็นเซ็ต เช่น ตะโก้ ขนนชัน้ 
ขนมหน้าไหม้ ฯลฯ ซึง่จะสลบัสบัเปลี่ยนไม่ซ า้กนัในแตล่ะวนั    เพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้ชิมขนมที่หลากหลายจากแม่บ้านใน
ชมุชน  สว่นท่านใดจะตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง ที่เฮือนสมีนัตรา ก็มีชดุพืน้เมืองงามๆ ให้เช่าใสถ่่ายรูปกนั 
อาหารกลางวนัที่ ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง 
บ่าย    ชม วัดต้นเกว๋น หรือ วดัอินทราวาส  ซึง่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายท าละคร “กลิน่กาสะลอง”  มีบรรยากาศคกึคกัจาก
ประชาชนและนกัท่องเที่ยวไปกราบสกัการะพระพทุธรูปในวิหาร และรูปหลอ่ครูบาศรีวิชยั ในศาลาด้านนอกจ านวนมาก 
ไม่เพียงแค่พระพทุธรูปและรูปหลอ่ครูบาเท่านัน้ บรรยากาศภายในวดัซึง่มีลกัษณะทรงโบราณแบบล้านนายงัเป็นที่สนใจ
ของผู้ เยี่ยมชมด้วย ที่มาที่ไปของชื่อ วดัต้นเกว๋นนี ้มาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งในบริเวณที่สร้างวิหารในปัจจบุนั ทางเหนือ 
เรียกว่า “ต้นบ่าเกว๋น” (ภาคกลางเรียก “ตะขบ” นัน่เอง) ภายหลงัจึงเปลี่ยนชื่อมาตัง้ตามเจ้าอาวาสที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างวดันี ้
คือ “ท่านครูบาอินทร์” วดัแห่งนีส้ร้างเมื่อ จ.ศ. 1218-1231 (พ.ศ. 2399-2412) ในสมยัพระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงศ์ เจ้าหลวง
เชียงใหม่ แต่หลกัฐานในสว่นผู้สร้างวดันีย้งัไม่ปรากฏอย่างชดัเจน บรรยากาศเมื่อครัง้อดีต วดัแห่งนีใ้ช้เป็นที่พกัขบวนแห่
พระธาตจุอมทองมาสูน่ครเชียงใหม่ ซึง่กระท าในทกุปีเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่และประชาชน จึงถือได้ว่ามี
ความส าคญัส าหรับชาวเชียงใหม่อย่างมาก วดัแห่งนีถ้กูขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2526 และยงัเป็น 1 ใน10 
รายชื่อแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
ที่พกั  ฟลอร่า ครีค  
- สนกุสนานกบักิจกรรมที่ทางชยัทวัร์จดัให้ท่านได้ผ่อนคลาย  
ค ่าคืนนีร่้วมงานสง่ท้ายปีเก่าฉลองรับปีใหม่  สนกุสนานกบักจิกรรมบนเวทีและลุ้นรับของรางวลัมากมายในค ่าคืนนี ้  อ้อ!! 
อย่าลืม แต่งชุดพ้ืนเมืองสวยๆ หล่อๆ มาร่วมงานกนัด้วยนะคะ พกัผ่อนตามอธัยาศยั... ราตรีสวสัด์ิ 

 

5) พุธที่ 1 มกราคม 2563       หางดง – ตาก – กรุงเทพฯ 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู ่จงัหวดัตาก 
อาหารกลางวนัที่ บ้านผักรักตะวัน 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ขนมของฝากระหว่างทาง 
บริการอาหารกลอ่งบนรถ 
21.00 น.     ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการ ส าหรับสมาชิกร่วมเดินทาง 64 ท่าน (บัสละ 32 ท่าน) 
   พกัห้อง Superior ที่กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
   ผู้ใหญ่  ท่านละ   18,563.-  บาท 
   เด็ก      ท่านละ   13,963.-  บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
   พกัเด่ียว  เพิ่ม         5,200.-  บาท 
   พกัเสริม  ลด              200.-  บาท 
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อัตราค่าบริการ   พกัห้อง Deluxe ที่กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

   ผู้ใหญ่  ท่านละ   18,963.-  บาท 
   เด็ก      ท่านละ   14,263.-  บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
   พกัเด่ียว  เพิ่ม         5,500.-  บาท 
   พกัเสริม  ลด              200.-  บาท 
 

อัตรานี้รวม   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุท่านละ  500,000  บาท 
   6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 31 ตลุาคม 2562 
 

การยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 31 ตลุาคม 2562  หกัค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเขา้บัญชี 
ชื่อบญัชี : บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ : 010-1-30348-3 

 ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบญัชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

   
 

 

ติดตอ่ : ตอ๋ม / จูน / อีด๊ / เต้ย  โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

Line ID : @chaitour  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 
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