
                             

CODE: ITH06 เชยีงใหม ่เหนอืเมฆ … เชยีงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัมอ่นแจม่ 1คนื เมอืงเชยีงใหม ่1คนื  
ขา้วซอยรา้นอรอ่ยเชยีงใหม ่เมนูสุดฟินส!์หมกูระทะบนดอย  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)สูท่า่
อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่
FD3445  07.30-08.45 ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยค า - รา้นอตุสาชงทีบ่า้น 
- แมก่ าปอง – The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 
 เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ)  

2  มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดั
พระธาตดุอยสเุทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ  อาหารเชา้ / เทีย่ง  

3 รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีพุรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์– 
ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เทีย่วบนิ FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05  อาหารเชา้ / เทีย่ง (ขา้วซอย) 

 

 

 

 



                             

 

 

ไฟลท์บนิ  

 

Departure    FD3445 DMK-CNX 07.30-08.45 

Return          FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

 

ไฟลท์เฉพาะ 24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม 

Departure FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

Return FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่ง เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหต ุ

24-26 กรกฎาคม 63 7,888 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 15  

31กรกฎาคม-2 สงิหาคม  6,888 2,000 15 บนิ Viet Jet 

7-9 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 บนิ Viet Jet 

14-16 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

21-23 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

28-30 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

4-6 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

11-13 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

18-20 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

25-27 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

2-4 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

9-11 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

16-18 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

23-25 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15  

30ตลุาคม-1 พฤศจกิายน  7,888 2,000 15  

6-8 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

13-15 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

20-22 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

27-29 พฤศจกิายน 7,888 2,000 15  

4-6 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15  

11-13 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15  

18-20 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15  

25-27 ธนัวาคม 63 9,888 2,000 15  



                             

ไฟลท์ส าหรบักรุป๊ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม 63 เดนิทางโดยสายการบนิ Viet Jet 

31JUL VZ100 BKK-CNX 07.30-08.50 

02AUG VZ109 CNX-BKK 18.10-19.30 

ไฟลท์ส าหรบักรุป๊ 7-9 สงิหาคม 63 เดนิทางสายการบนิ Viet Jet 

07AUG BKK-CNX VZ100 06.10-07.30 

09AUG CNX-BKK VZ109 18.10-19.30 

**สายการบนิ Viet Jet ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู*ิ* 
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- วดัพระธาตดุอยค า –  

                   รา้นอตุสาชงทีบ่า้น - แมก่ าปอง – The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 

                     เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ ) 
 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก *หมายเหตุ: เฉพาะกรุ๊ปเดนิทางวนัที ่24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม

นดัเจอสนามบนิ 04.30น. ไฟลท์บนิ  FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

 

ส าหรบักรุป๊เดนิทางโดยสายการบนิ Viet Jet ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 
07.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3445  

 

08.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่รับสัมภาระ ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกทา่นบรเิวณ

ทางออก จากนัน้น าท่านขึน้รถตูป้รับอาการVIPเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่

ไกลจากสนามบนิ ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มี

ความส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มี

องคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิ์แห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมีชือ่เสยีง

อยา่งมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตติา่งก็มาเทีย่ว 

ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) 

นอกจากนี้บนวัดพระธาตดุอยค ายังมจีุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม่

ได ้ยามค ่าคืนเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืงอร่ามสว่างไสว ซึง่มีความ

งดงามมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นอุตสาชงทีบ่า้น ชือ่รา้นมาจากชือ่ของคุณยาย “อุตสา” และเตมิค าต่อทา้ยดว้ย  

ชงทีบ่า้น  รา้นเป็นบา้นไมแ้บบอบอุน่ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนน่ังจบิกาแฟอยูท่ีบ่า้น เมนูมทีัง้กาแฟ เครือ่งดืม่

อืน่ๆ และขนมโฮมเมด  สามารถน่ังเล่นไดเ้พลนิ ๆดูดดืม่ความสดชืน่จากธรรมชาตจิรงิๆ และยังสามารถ

ถ่ายรูปกับมุมสวยๆได ้ เดนิทางไปกันต่อสู่บา้นแมก่ าปอง สัมผัสวถิชีวีติสดุเรียบง่ายของชาวบา้น เป็น

หมูบ่า้นเล็ก ๆ กลางหบุเขาทีใ่ครๆตา่งก็มาเช็คอนิ ถา่ยรูปสวยๆกัน ดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละความเรยีบง่ายของ

หมู่บา้นน้ีท าใหนั้กท่องเที่ยวต่างมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย ที่น้ีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มีทั ้ง



                             

รา้นอาหารเมอืง ไข่ป่าม มันเผา สม้ต า ไสอ้ั่วใหเ้ลอืกทานกันอย่างมากมาย อสิระใหท้่านเลอืกเดนิเล่น 

ถา่ยรูปไดต้ามสบาย ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ The Giant Chiangmai รา้นกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮิต ชมวิวสวยขั้นเทพ สัมผัส

บรรยากาศสดุชวิ ใหท้่านอสิระหรอืจะเลอืกซือ้เคก้ทีน่ี่ทานไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่น

แจม่ ตัง้อยูใ่นศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแมร่มิ เชยีงใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศอันสดชืน่ 

สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จุดชมววิหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มี

อยู่สองดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสดุลูกหูลูกตา อกีดา้นเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการ

หลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัดอยมอ่นแจม่ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ เมนูหมกูระทะ 2ทา่น/1ชุด (มือ้ที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

ทีพ่กั: บา้นภหูมอก หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ –  

                    วดัพระธาตดุอยสเุทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ              เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

  อิสระถ่ายรูปชมวิวยามเชา้บนม่อนแจ่มตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ 

Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็น

ทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ย

ดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดกูาลเบง่

บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลง

ไปถา่ยรูปในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ทีน่ี่มบีรกิารใหเ้ชา่ชดุชดุฮันบก (ชดุประจ าชาตเิกาหล)ี และชดุชน

เผ่า เชา่ใสถ่่ายรูปราคาเชา่ ชดุละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทัวร)์ อสิระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย น า

ท่านสู ่ไรด่อกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไม่รวม

คา่เขา้ชม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแหง่ใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ 

ไฮไลทข์องทีน่ี่อยูท่ี ่หุน่ฟางคงิคองยักษ์ และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขา

โอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อยา่งสะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนือทุง่นา ไปยังกระทอ่มปลายนา 

ดว้ยระยะทางกวา่ 100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเช็คอนิกันได ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่ สไตล์ลา้นนาแท ้ๆ  สิง่ที่ส าคัญของวัดน้ีคอื ศาลา

จัตรุมขุซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลางอทุยาน

หลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย วัดแห่งน้ีนิยมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรีเวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลาย

เรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และลา่สดุอยา่งละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ อรัุสยา และ เจมส ์

มาร ์เป็นนักแสดง จากนัน้น าท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุ

ดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์ส ิทธิ์

คู่บา้นคู่เมอืงอกีแหง่หนึง่ในจังหวัดเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรง



                             

บันไดทางขึน้วัดจะเต็มไปดว้ยการขายสนิพื้นเมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ต่งตัว

พื้นเมืองดูแลว้น่ารัก จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิทา่แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้
ขนาดใหญ ่มขีองขายมากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พันคองาน

หัตถกรรมพืน้บา้นนานาชนดิ ผา้ทอมอื งานไมแ้กะสลัก กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของที่

ระลกึต่างๆ งานศลิปะร่วมสมัย ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามัน งานแฮนดเ์มดต่างๆ ทีรั่บรองว่าสนิคา้แต่ละชนดิ

มไีอเดยีเกไ๋ก๋ไม่ซ ้าใครแน่นอน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: เชยีงใหม ่อยูด่ ี หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีพุรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์–  

                    ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                     เชา้, เทีย่ง (เมนูขา้วซอย) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่5) 

เดนิทางสู ่รา้นโกเหน่ง รา้นน้ีโด่งดังมากในหมู่นักท่องเทีย่ว นิยมมา

ทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้ง

ไดโนเสาร์ นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาตกิ็ดี กรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้

อร่อยกลมกล่อมนัน้ ยังมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไขล่วก อกีดว้ย เรยีกไดว้่ามา

รา้นน้ีไดทุ้กอย่างไมว่่าจะอิม่เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม จากนัน้เดนิทางสู ่

วดัศรสีุพรรณ มปีระวัตกิารกอ่สรา้งมา

ตัง้แต่ครัง้อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัย

ของพระเจา้เมอืงแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหม่

ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราช

มารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หา

อ ามาตยช์ือ่เจา้หมืน่หลวงจ่าค า สรา้งวดั

ชือ่วา่ “วัดศรสีพุรรณอาราม” ตอ่มาเรยีก

สัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมี

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาว

ชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครื่องเงนิ

ชุ ม ช น วั ว ล า ย  ซึ่ ง เ ป็ น ชุ ม ช นท า

หัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของ

จั งหวั ด เชียง ใหม่  จาก นั้นน าท่ าน

เดนิทางสู ่บา้นขา้งวดั ใหท้า่นเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ในบรรยากาศแบบบา้นๆ บา้นขา้งวัดเป็นคอมมนูติีม้อลล์



                             

สไตลพ์ืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวัดอุโมงค ์ออกแบบสรา้งจากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชมุชนทีม่วีถิชีวีติ 

มปีฏสิัมพันธค์ลา้ยกับการอยู่ร่วมกันของผูค้นในสมัยกอ่น มกีารพึง่พาอาศัยกัน ชว่ยเหลอืกัน ดูแลซึง่กัน

และกัน ภายใตก้ารออกแบบทีอ่ยู่อาศัยทีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิองิบรรยากาศแบบสมัยเกา่ผสมกับความ

ร่วมสมัยในปัจจุบันจงึกอ่ใหเ้กดิขึน้มาเป็นชมุชนบา้นขา้งวัด 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมนูขา้วซอย 
 

เดินทางสู่  วนั  นิมมาน เชียงใหม่  One Nimman 

โครงการคอมมูนิตี้ในสไตล์ยุโรปผสมลา้นนาแลนดม์ารค์

ใหม่ตั ้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และ

นักท่องเที่ยวรูจั้กในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตล์

และงานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหาร

ดีไซน์เก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคารที่ก่อดว้ยอฐิดนิเผา มีซุม้

ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรปมอง

แลว้สวยสะดุดตามาก อีกจุดหนึ่งที่ไดรั้บความนิยมก็คือ

ภายในโซนรา้นอาหารทีร่วบรวมรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ บาร์

ทอ้งถิน่ชือ่ดังระดับ Signatureในเชยีงใหม่ มีการรังสรรค์

เมนูคุณภาพมากมาย มาถ่ายรูปทีน่ี่เหมอืนก าลังเทีย่วอยู่ทียุ่โรป อสิระใหถ้่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้

อสิระใหท้่านเดนิท่องเทีย่วตามอธัยาศยัที ่ถนนนมิมานเหมนิทร ์ฮปิสตรีทของเชียงใหม่ ถนน

นมิมานมทีัง้หมด 17 ซอย แต่ละซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ทีพ่ักและรา้นอาหาร แนวๆ มากมาย 

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและไอเดียสรา้งสรรค์ อสิระเลือกเดนิตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาก่อน

เดนิทางกลับน าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชยีงใหม่ อสิระใหท้่านซือ้

ของฝากลับเชน่หมทูอด ไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหม ูของทีข่ ึน้ชือ่จะเป็นหมทูอด แหนมทอด และ ไสอ้ั่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

19.55น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิ FD3430  

21.05น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*********************** 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 



                             

 
 
 

 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหน่ือยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

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

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


