
 

กึด้เตงิหา .
 

 

ราคาเร ิม่เพยีง 5,555 บาท เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air 

10.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  

12.40 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบนิที ่DD134 

13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อ ไกด์รอทุกท่านบริเวณทางออก นาํท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ  

เดินทางสู่ แม่กาํปอง หมู่บา้นเลก็ๆกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ยตน้ไม ้ลาํธาร และ นํ้าตก มีอากาศดีตลอดทั้งปีชาวบา้นมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย    

ร้านอุส่าห์ชง นาํท่านชิวๆกบัร้านกาแฟสุดชิคท่ีสุดของแม่กาํปอง เป็นร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บา้นท่ีสามารถนัง่เล่นไดเ้พลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบ  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม  สัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กัดอยม่อนแจ่ม  (*อิสระอาหารเยน็ ใหท่้านไดเ้ลือกทานเป็นหมูกระทะ หรือ เซ็ตอาหารของท่ีพกั) 

 ท่ีพกั: พกับนม่อนแจ่ม หรือระดบัเทียบเท่ากนั (ท่ีพกัเป็นโดม ท่ามกลางหุบเขา) (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวัน

เดินทาง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ.ท่ีพกั (ม้ือท่ี1)  

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ปางฮวา แลนดม์าร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได ้360องศา~ชมสวนดอกไม ้สวนส้ม เคลา้กบัสายหมอก มุมถา่ยรูปสวยๆ เพียบ  

นาํท่านเดินทางสู่ แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ ร้านกาแฟบนเคร่ืองบินแห่งแรกในเชียงใหม่บนเคร่ือง AIRBUSA330-300 นาํเคร่ืองบินมาดดัแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ 

จาํลองบรรยากาศไดน้ัง่จิบกาแฟบนเคร่ืองบินและถ่ายรูปท่ีหอ้งเคร่ืองกปัตนั  

จากนั้นนาํท่านสู้ วดัเด่นสะหลศีรีเมืองแกน(วดับ้านเด่น) มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม และ ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะไทยและลา้นนา                                  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 2) 

จากนั้นเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บา้นชา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ ใหท่้านอิสระสัมผสัประสบการณ์ การนัง่ชา้งชมวิว หรืออิสระเลือกชมการฝึกและ

อาบนํ้าชา้งชมการแสดงความสามารถและความเฉลียวฉลาดของชา้ง วาดภาพวิวทิวทศัน/์แข่งขนัชา้งเตะฟุตบอล (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งถ่ายภาพกบัหุ่นฟางยกัษคิ์งคองแกะแม่ลูก  จากนั้นเดินทางเขา้สู่เชียงใหม่  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ.ร้านอาหาร  (ม้ือท่ี 3)   

ที่พกั: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากนั  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ.โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 4)  

เดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยคาํ เป็นวดัสาํคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ เลืองช่ือหลวงพ่อทนัใจ มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ  

ชมคาเฟ่ คาเฟ่ท่ีบอกเลยวา่ตอ้งแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่าหิมพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยงัมีอาหารแนวฟิวชัน่และเคร่ืองด่ืมอร่อยๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 5)   

วดัโลกโมฬี เยื้อนถ่ิน กล่ินกาสะลอง วดัโบราณท่ีงดงามดว้ยศิลปะลา้นนาอนัลํ้าค่า ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลของวดัวาอารามลา้นนา มีอายมุากกวา่ 500 ปี 

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 

วนัสาม    วดัพระธาตดุอยคาํ - ชมคาเฟ่ - วดัโลกโมฬ ี– รา้นของฝาก - สนามบนิเชยีงใหม ่- สนามบนิดอนเมอืง       

 วนัสอง   สวนดอกไมป้างฮวา - ปางชา้งแมส่า – แอรไ์ดม้อ่นคาเฟ่ - วดัเด่นสะหลเีมอืงแกน - หว้ยตงึเฒา่ /พกัเชยีงใหม ่

 วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่แมกํ่าปอง - รา้นอุสา่หช์ง /พกัมอ่นแจ่ม  



สมควรแก่เวลานาํท่านแวะ ร้านของฝาก เลือกซ้ือของฝาก ฝากคนทางบา้น เช่น แคบหมู นํ้าพริกหนุ่ม นํ้าพริกอ่อง ไส้อัว่ เป็นตน้   

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเช็คอนิเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เทีย่วบิน DD009 

19.15น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ โดยมิตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

   

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา   
• เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนิป้องกนัโรคโควดิ-19  หรอื ใบรับรองผลการตรวจเชือ้โควดิ-19  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
• น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่กั 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหทราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพกั 3ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ  
- ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วนักอ่นเดนิทาง  

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น

ขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่น บรษัิทขอ

สงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
กรณีไมช่ําระมัดจํา หรอื ชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น ( กรณี 6ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจาก

อบัุตเิหตตุา่งๆ 

:หมายเหตสํุาคญั: (ขอ้มลุอพัเดท 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   
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

่  



• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ
กํากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสาร
ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้

• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
คนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


