
 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษัทรูบี้ คาร์ เร้นท์ทัล จ ากัด 

104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 

Email : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก : รบัสนามบนิสง่โรงแรม         (-/-/-)                                                                                        

รถพรอ้มพนักงานขับรถรอรับลกูค้า ณ สนามบินเชียงใหม ่หรือสถานที่ๆได้นดัหมายไว้ 

น าท่านเดินทางเก็บสมัภาระ ณ ที่พัก โรงแรมระดับ 3ดาว หรือเทียบเทา่ 

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง : วดัพระธาตดุอยสเุทพ – มอ่นแจ่ม        (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่)  

08.30 น.  พร้อมออกเดินทางออกจากที่พัก  

09.30 น. เดินทางถึง วดัพระธาตดุอยสเุทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวซึ่ง

เดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกนัทุกคน ถ้าหากใครไมไ่ด้ขึน้ไปนมัสการ

แล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไมถ่ึงเชียงใหม ่

11.30น.  เดินทางขึ้นจุดชมวิว มอ่นแจม่ จุดชมวิวไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของเชียงใหม่ ที่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยว 

เนื่องจากเดินทางไมไ่กล สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง 360องศา และยังเป็นสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตรแ์ละ ละครดังๆหลายเรื่อง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

16.00 น.  เดินทาถึงตัวเมืองกลับจังหวัดเชียงใหม ่เดินทางกลบัที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

เทีย่วงา่ยๆสบายๆ 03 : แพคเกจรถรบั - ส่งสนามบนิและรถพาเทีย่ว + ทีพ่กั 3วนั 2คนื 
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วนัทีส่าม : สง่สนามบนิ              (B/-/-) 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที2่) 

  นัดหมายเวลารถเพ่ือ เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลบัโดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

*** เชค็เอา้ทอ์อกจากทีพ่กั โรงแรม กอ่น 12.00น. *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

* ราคานีย้กเวน้ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุทีร่าชการประกาศเปน็วนัหยดุพเิศษ  

โดยราคาจะปรบัเปลีย่นตามราคาของโร3งแรม  

 

โรงแรม 2ทา่น  

บาท/ทา่น 

4ทา่น  

บาท/ทา่น 

6ทา่น  

บาท/ทา่น 

8ทา่น  

บาท/ทา่น 

อิมท่าแพ (ประตูท่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

เดอะสมอร์เชียงใหม่ (300เมตร จากไนท์บารซ์่า) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

โรมิน่าแกรนด์ (ถนนคนเดินวัวลาย) 3ดาว 3,690 2,890 2,690 2,490 

ไอบสิไตล์ เชียงใหม่ (ถนนห้วยแก้ว ใกล้ ถ.นิมมานเหมินทร์) 3ดาว 3,890 3,190 2,890 2,790 

มณีนราคร(ใกล้ถนนคนเดินวัวลายและไนทบ์าร์ซ่า) 3ดาว 3,890 3,190 2,890 2,790 

โฮเทลเอ็ม (ประตทู่าแพ/ถนนคนเดินท่าแพ) 3ดาว 3,990 3,290 2,990 2,890 

ดิเอ็มเพรส (500เมตร จากไนท์บาร์ซา่) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 2,990 

เชียงใหม่แกรนวิว (500เมตรจาก ถนนนมิมานเหมินทร์) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 2,990 

ฟูรามา่ (300เมตรจาก ถนนนมิมานเหมินทร์) 3ดาว 4,090 3,390 3,090 3,990 

สุริวงค์ เชียงใหม่ (ไนทบ์าร์ซ่า) 4ดาว 4,390 3,690 3,390 3,290 

แคนทรี่ฮลิ (ถนนนิมมานเหมนิทร์) 4ดาว 5,490 4,790 4,490 4,390 

ณ นิรันทร์ (ตดิแม่น้ าปิง 400เมตร จากไนท์บารซ์่า) 4ดาว 6,590 5,890 5,590 5,490 



 
 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.) 
บริษัทรูบี้ คาร์ เร้นท์ทัล จ ากัด 

104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962 

Email : opdom@rubytravel.com  Website : www.rubytravel.com 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ค่ายานพาหนะ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง รับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม และรถพาเที่ยวตามรายการ 

- ค่าโรงแรมระดับ 3 - 4ดาว 2คืน พัก ห้องละ 2ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง (คุม้ครอง 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ตั๋วเครื่องบิน 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครือ่งดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

- ค่าทปิไกด์และคนขับรถ 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

ตัวนักท่องเที่ยวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณ ียกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมัดจ า ท่านละ 50%  ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันท าสัญญา ของค่าทัวร์ 

 ** ช าระดว้ยเงนิสดเทา่นัน้ กรณ ีถ้าช าระดว้ยบตัรเครดติ ทางบรษิทัคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์                                                            

- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทัวร์                                                

- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   

** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 


