
 

 

 

 

 



 

 

กึด้เตงิหา .
 

 
ราคาเริม่เพยีง 5,555 บาท เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air 

10.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก  

12.40 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD134 

13.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ ไกดร์อทกุทา่นบรเิวณทางออก น าท่านขึน้รถตูป้รับ

อากาศ  

เดนิทางสู ่แมก่ าปอง หมูบ่า้นเล็กๆกลางหบุเขา โอบลอ้มดว้ยตน้ไม ้ล าธาร และ น ้าตก มอีากาศดตีลอดทัง้ปี

ชาวบา้นมวีถิชีวีติแบบเรยีบง่าย    

รา้นอุสา่หช์ง น าท่านชวิๆกับรา้นกาแฟสดุชคิทีส่ดุของแม่ก าปอง เป็นรา้นกาแฟทา่มกลางป่ารมิธารในหมูบ่า้นที่

สามารถน่ังเลน่ไดเ้พลนิๆแถมมมีมุถา่ยรูปอกีเพยีบ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่  สมัผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางขนุเขา ทุง่

ดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัดอยมอ่นแจม่  (*อสิระอาหารเย็น ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเป็นหมูกระทะ หรอื เซ็ตอาหาร

ของทีพ่ัก) 

ทีพ่ัก: พักบนมอ่นแจ่ม หรอืระดับเทยีบเท่ากัน (ทีพ่ักเป็นโดม ทา่มกลางหุบเขา) (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิท

จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/ เพิม่ ทีน่ ัง่ 

15-17 ,20-22 ต.ค ,31ต.ค-2พ.ย 64     5,555 ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 2,200 บาท) 

 

1,500 8 

12-14 , 18-20 ,27-29  พฤศจกิายน 64 5,888 1,500 8 

 วนัแรก  ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่แมก่ าปอง - รา้นอุสา่หช์ง /พกัมอ่นแจม่  



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ.ทีพ่ัก (มือ้ที1่)  

เดนิทางสู ่สวนดอกไมป้างฮวา แลนดม์ารค์ใหมข่องมอ่นแจ่ม ชมววิภเูขาได ้360องศา~ชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับ

สายหมอก มมุถา่ยรูปสวยๆ เพยีบ  

น าทา่นเดนิทางสู ่แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ รา้นกาแฟบนเครือ่งบนิแหง่แรกในเชยีงใหมบ่นเครือ่ง AIRBUSA330-300 น า

เครือ่งบนิมาดัดแปลงเป็นรา้นกาแฟเกร๋ๆ 

จ าลองบรรยากาศไดน่ั้งจบิกาแฟบนเครือ่งบนิและถา่ยรูปทีห่อ้งเครือ่งกัปตัน  

จากนัน้น าท่านสู ้วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน(วดับา้นเดน่) มภีมูทัิศนท์ีส่วยงาม และ ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน

ระหวา่งศลิปะไทยและลา้นนา                                  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) 

จากนัน้เดนิทางสู ่ปางชา้งแมส่า เป็นหมู่บา้นชา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคเหนือ ใหท้า่นอสิระสมัผัสประสบการณ์ การน่ังชา้งชมววิ 

หรอือสิระเลอืกชมการฝึกและอาบน ้าชา้งชมการแสดงความสามารถและความเฉลยีวฉลาดของชา้ง วาดภาพววิทวิทัศน/์

แขง่ขันชา้งเตะฟตุบอล (ไมร่วมคา่กจิกรรม) 

หว้ยตงึเฒา่ ชมบรรยากาศทุง่นากวา้งถา่ยภาพกับหุน่ฟางยักษ์คงิคองแกะแมลู่ก  จากนัน้เดนิทางเขา้สูเ่ชยีงใหม ่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ.รา้นอาหาร  (มือ้ที ่3)   

ทีพ่กั: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ.โรงแรมทีพ่ัก (มือ้ที ่4)  

เดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่เลอืงชือ่หลวงพ่อทันใจ มชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของ

ความศักดิส์ทิธิ ์ 

ชมคาเฟ่ คาเฟ่ทีบ่อกเลยว่าตอ้งแวะไปชมจรงิๆ บรรบากาศธมีป่าหมิพานในเทพนยิาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มมุถา่ยรูป

เก๋ๆ  ยังมอีาหารแนวฟิวชัน่และเครือ่งดืม่อร่อยๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5)   

วดัโลกโมฬ ีเยือ้นถิน่ กลิน่กาสะลอง วัดโบราณทีง่ดงามดว้ยศลิปะลา้นนาอันล ้าค่า ความรุ่งเรอืงแหง่อดตีกาลของวัดวา

อารามลา้นนา มอีายมุากกว่า 500 ปี 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะ รา้นของฝาก เลอืกซือ้ของฝาก ฝากคนทางบา้น เชน่ แคบหม ูน ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง ไสอ่ั้ว 

เป็นตน้   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เช็คอนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

วนัสาม    วดัพระธาตดุอยค า - ชมคาเฟ่ - วดัโลกโมฬ ี– รา้นของฝาก - สนามบนิเชยีงใหม ่- สนามบนิดอนเมอืง       

 วนัสอง     สวนดอกไมป้างฮวา - ปางชา้งแมส่า – แอรไ์ดม้อ่นคาเฟ่ - วดัเดน่สะหลเีมอืงแกน - หว้ยตงึเฒา่ /พกั

เชยีงใหม ่



 
18.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิ DD009 

19.15น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง

เทศกาลหรอืวันหยดุต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า   

• เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนิป้องกันโรคโควดิ-19  หรอื ใบรับรองผลการตรวจเชือ้โควดิ-19  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหทราบล่วงหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูกั่บโรงแรมนัน้ๆ  
- ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันกอ่นเดนิทาง  

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 

 

:หมายเหตสุ าคญั: (ขอ้มุลอพัเดท 14-09-64) 
ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

• ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี  ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / Astrazeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั) 

• ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 

 

เงือ่นไขการจอง 

วนัท่ี 3 



 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทต่อเทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีาร
ปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

กรณีไมช่ าระมัดจ า หรอื ช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4ทา่น มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


