
 

 

CSDD01โปรแกรม มนต์ เสน่ห์ แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ บ้านรักไทย 4วัน 3คืนพักปาย 1 คืน แม่ฮ่องสอน 1 คืนเชียงใหม่1คืน 

ราคาเริ่มต้น 7,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน2564 เดินทางโดยสายการบิน Nok Air(DD) 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

30 ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 64 
 DD001 (07.00-08.10)/ DD009 18.00-19.15 

7,555 ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา  

 

2,200 บาท 

 

2,000 

 

16 

4-7,11-14,18-21 พฤศจกิายน  64 
 DD124 (09.05-10.20)/ DD009 18.10-19.15 

8,555 2,000 16 

 

 

 

เชา้  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาเตอรส์ายการบนิ Nok air (DD124) (09.05-10.20) 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานเชยีงใหมน่ าทา่นเดนิทางสู ่ อ.ปาย บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที ่ 1)  โดดเดน่ดว้ยชือ่สไตล์

จนี และเป็นสถานทีส่ดุโรแมนตกิและถา่ยรปูเชค็อนิทีส่ะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย ตัง้อยูร่มิถนนสาย 1095 บรเิวณ

กโิลเมตรที ่ 88 ถกูสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 จดุเชค็อนิคาเฟ่ รา้น Coffee tea sapan pai เดนิทางชม 

ปายแคนยอน สถานทืท่ีเ่กดิขึน้จากธรรมชาตแิละสกัการะวดัพระธาตแุมเ่ย็น และอสิระถนนคนเดนิเมอืงปาย  

ทีพ่กั Diamond de pai / มารปิาย หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 2) น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิหยนุไหล เป็นจดุชมววิทะเลหมอกตัง้อยูท่ี ่ อ.ปาย 

เดนิทางตอ่ไปยังวดัน า้ฮ ู เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่เมอืงปาย น าทา่นสู ่ บา้นจา่โบ ่ ช ือ่ของชมุชนเล็กๆน าทา่น

รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) เดนิทางไป วดัจองค า จองกลาง เปรยีบเสมอืนวดัแฝด ดว้ยตัง้อยูใ่นก าแพง

เดยีวกนั เมือ่มองจากดา้นหนา้ วดัจองค า จะอยูด่า้นซา้ยมอื สว่นวดัจองกลางจะอยูท่างขวามอื วดัจองค าและวดัจอง

กลางตัง้อยูก่ลางเมอืงแมฮ่อ่งสอนจากนัน้น าทา่นชม วดัพระธาตดุอยกองม ู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพ่กั: Ngamta / ใบหยกชาเลต่ ์หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เดนิทางสูบ่า้นรกัไทยชาวไทยยนูนานขึน้ชือ่วา่ดนิแดนโรแมนตกิทา่มกลางสาย

หมอกทีร่ายลอ้มดว้ยหบุเขาใหญช่มความสวยงามรับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) น าทา่นเดนิทางสู ่ อ.ขนุยวม 

ชมเทศกาลทุง่ดอกบวัตองบาน ดอยแมอ่คูอ เป็นทุง่บวัตองทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทยกวา้งกวา่ 500ไร่ มุง่หนา้สู่

แมส่ะเรยีง ชมทุง่ดอกบวัตอง ดอนแมเ่หาะและเดนิทางชมสวนสนบอ่แกว้ชมตน้สนเรยีง รับประทานอาหารเย็น 

(มือ้ที6่) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพ่กั: Peppery Hills / Bosotel hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) เดนิทางสกัการะพระธาตดุอยสเุทพทีม่คีวามงดงามสถานเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงและเดนิทางตอ่ไป

ชมสวนดอกไมแ้มร่มิทีร่วบรวมดอกไมห้ลากหลายนานาชนดิรับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที8่)  จากนัน้แวะจดุเชค็อนิ หว้ยตงึเฒา่ไฮไลท์

ของทีน่ีอ่ยูท่ ีหุ่น่ฟางคงิคองยักษ์ และผองเพือ่นรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุง่นาสเีขยีวแวะใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น

เดนิทางสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ เดนิทางโดยสายการบนิNok air(DD)18.10-19.15 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม บา้นรกัไทย—ขนุยวม-ดอยแม่อคูอ-แม่สะเรียง-ทุง่บวัตอง ดอยแม่เหาะ-สวนสนบอ่แกว้-เชียงใหม่ 

                                                                                                                              อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานเชียงใหม่ -  ปาย-สะพานประวตัศิาสตรป์าย-รา้นCoffee Tea Sapan Pai -ปาย

แคนยอน- วดัพระธาตแุม่เย็น -ถนนคนเดนิปาย        อาหาร เที่ยง  

วนัท่ีสอง  จดุชมววิหยนุไหล- วดัน า้ฮู ้- จดุชมววิดอยกิ่วลม –บา้นจ่าโบ่- วดัจองค า จองกลาง-พระธาตดุอยกองม ู      

 อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น 

หมายเหตสุ าคญั ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

• ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี  ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / Astrazeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizerตามกระทรวงสาธารณะสขุก าหนด 

วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั) 

• ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 

 

วนัท่ีส่ี พระธาตดุอยสเุทพ –สวนดอกไมแ้ม่รมิ-หว้ยตงึเฒ่า-รา้นของฝาก          อาหาร เชา้ /เท่ียง 

 



มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ 
 ชือ่โรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นเดนิทาง 
 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 

อตัรานีไ้มร่วม 

 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 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด 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 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 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 

เงือ่นไขการจอง 


