
 

กึด้เตงิหา .
 

 
ราคาเร ิม่เพยีง 5,555 บาท เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air 

10.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

12.40 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD134 

13.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสัมภาระเรียบร้อ ไกดร์อทกุทา่นบรเิวณทางออก น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ  

เดินทางสู่ แมก่ าปอง หมูบ่้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ล าธาร และ น้ าตก มีอากาศดตีลอดทั้งปีชาวบ้านมวีิถีชีวติแบบเรียบง่าย    

ร้านอสุา่หช์ง น าท่านชิวๆกับร้านกาแฟสุดชิคที่สุดของแม่ก าปอง เป็นร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านที่สามารถนั่งเล่นได้เพลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดอยมอ่นแจม่  สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดกูาลบนดอย  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัดอยมอ่นแจม่  (*อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกทานเป็นหมูกระทะ หรือ เซ็ตอาหารของที่พัก) 

 ที่พัก: พักบนม่อนแจ่ม หรือระดับเทียบเท่ากัน (ที่พักเป็นโดม ท่ามกลางหบุเขา) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก (มื้อที่1)  

เดินทางสู่ สวนดอกไมป้างฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา~ชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ  

น าท่านเดินทางสู่ แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ ร้านกาแฟบนเคร่ืองบินแห่งแรกในเชียงใหมบ่นเคร่ือง AIRBUSA330-300 น าเครื่องบินมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ 

จ าลองบรรยากาศได้นั่งจิบกาแฟบนเคร่ืองบินและถ่ายรูปที่ห้องเคร่ืองกัปตัน  

จากนั้นน าท่านสู้ วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน(วดับา้นเดน่) มีภูมทิัศน์ทีส่วยงาม และ ด้วยรูปแบบสถาปตัยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา                                  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

จากนั้นเดินทางสู่ ปางชา้งแมส่า เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้ท่านอิสระสัมผัสประสบการณ์ การนั่งช้างชมวิว หรืออิสระเลือกชมการฝึกและอาบน้ าช้างชมการ

แสดงความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช้าง วาดภาพวิวทิวทศัน์/แข่งขันช้างเตะฟุตบอล (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

หว้ยตงึเฒา่ ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คิงคองแกะแม่ลูก  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร  (มื้อที่ 3)   

ท่ีพัก: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวนัเดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)  

เดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เลืองชื่อหลวงพ่อทันใจ มีชื่อเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศักดิ์สิทธิ์  

ชมคาเฟ่ คาเฟ่ที่บอกเลยว่าต้องแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่าหิมพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยังมีอาหารแนวฟิวชั่นและเคร่ืองดื่มอร่อยๆ 

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    วดัพระธาตดุอยค า - ชมคาเฟ่ - วดัโลกโมฬี – รา้นของฝาก - สนามบินเชียงใหม ่- สนามบินดอนเมือง       

 วนัสอง   สวนดอกไมป้างฮวา - ปางชา้งแมส่า – แอรไ์ดม้อ่นคาเฟ่ - วดัเด่นสะหลีเมืองแกน - หว้ยตึงเฒา่ /พกัเชียงใหม่ 

 วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเชียงใหม-่แมก่ าปอง - รา้นอสุา่หช์ง /พกัม่อนแจ่ม  



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)   

วดัโลกโมฬ ีเยื้อนถิ่น กลิ่นกาสะลอง วัดโบราณที่งดงามด้วยศิลปะล้านนาอันล้ าค่า ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลของวดัวาอารามล้านนา มีอายุมากกว่า 500 ปี 

สมควรแก่เวลาน าท่านแวะ รา้นของฝาก เลือกซือ้ของฝาก ฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

18.10 น. ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิ DD009 

19.15น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

   

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า   

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนิป้องกันโรคโควดิ-19  หรอื ใบรับรองผลการตรวจเชือ้โควดิ-19  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหทราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ  
- ชือ่โรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วนักอ่นเดนิทาง  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีารปรับเปลีย่น บรษัิทขอ

สงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
กรณีไมช่ าระมัดจ า หรอื ช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

:หมายเหตสุ าคญั: (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 

วันที่ 3 



 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ

ก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคาค่าโดยสาร

ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

คนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


