
                             

โปรแกรมเชยีงใหม่ แมก่ ำปอง มอ่นแจม่ แมแ่ตง 3วนั2คนื 
 

รำคำเดยีว 9,999 บำท  
 

วันเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

 
ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

 
4-6,10-12,14-16 ธนัวำคม 64  

 
9,999 

ไมม่รีำคำเด็ก 
(ทำรก 0-2 ปี รำคำ) 

1,500 

 
1,500 

 
8 

 
 

05.40น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

08.40น.  น าท่านบนิลัดฟ้าสูท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ สำยกำรบนิAir Asia เท ีย่วบนิที ่FD3443 
09.55น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รับสัมภาระเรยีบรอ้ย น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

 พระธาตุดอยสเุทพ หรอืมชีือ่เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสเุทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตดิอยสุ

เทพ-ปุย เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่งหนึง่ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

เท ีย่ง รา้นมีนา มีขา้ว คาเฟ่ เป็นรา้นที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีการตกแต่งแบบเรอืนไมท้ี่ดัดแปลงมาจากยุง้ฉาง 

ท่านสามารถอสิระลิม้ลองเมนูสรา้งสรรค์อาหารเพื่อสขุภาพของทางรา้นไดม้ีขา้ว5สี เป็นเมนูsignature 
ของทางรา้น อสิระอาหารมือ้เทีย่งตามอัธยาศัย 

 แวะชม รา้นอุตสาชงทีบ่า้น คาเฟ่ท่ามกลางป่ารมิล าธารในหมู่บา้นแม่ลาย สไตลแ์บบบา้นไมห้ลังเล็ก 2 

ชัน้ทีม่องดูแลว้อบอุ่น ใหค้วามรูส้กึเหมอืนน่ังจบิกาแฟอยู่ทีบ่า้น 
 น าท่านเทีย่วชม หมู่บา้นแม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นเกา่แกท่ีม่ปีระวัตคิวามเป็นยาวนาน ลักษณะของหมู่บา้น

มลี าหว้ยไหลผ่าน โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา เดนิทางกลับเขา้สูเ่มอืงเชยีงใหม่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่1) ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

 

 
เชำ้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 

สวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีตน้สนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนทีม่ี

อากาศร่มรืน่เย็นสบายตลอดทัง้วัน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆ  
น าท่านเทีย่วชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเด่น บรเิวณทีต่ัง้เป็นเนนิ

เขาเตีย้ๆมภูีมทัิศน์ทีส่วยงาม มรูีปแบบสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะไทยและลา้นนา 
เท ีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) 

 เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ 

ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และใหท้่านถ่ายรูปสวนดอกไมป้างฮวา แลนด์
มารค์ใหม่ของม่อนแจ่ม ชมววิภูเขาได ้360องศา  

 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน์ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมสดุตืน่เตน้ทา้ทายท่ามกลาง

ธรรมชาติกับซปิไลน์สุดเรา้ใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle 
Coaster 1 รอบ กรณีลูกคา้ไม่เล่นเครือ่งเล่นรับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

 หว้ยตงึเฒ่า ใหท้่านชมหุ่งฟางยักษ์รูปต่างกลางทุ่งนากวา้งมสีะพานซตูองเป้ทอดยาวกลางทุ่งนา 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4) ทีพ่กั:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

 

 
 

เชำ้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) วัดพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธ

สหิงิค์ศลิปะเชยีงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ี่เกดิปีมะโรงชมความงดงามของ วัดอนิทราวาส (วัดตน้เกว๋น) 

เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมทีง่ดงามมาก มศีาลาจัตุรมุข ซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนือ  น าคณะสักการะหลวง

พ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า มอีงคห์ลวงพ่อทันใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งลา้นนา  

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6)รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 
ถงึเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานเชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทาง 

18.45น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสำยกำรบนิAir Asia เท ีย่วบนิที ่FD3440 
20.00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 

วนัที1่    ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง-ทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม-่พระธำตุดอยสุเทพ-รำ้นอตุสำชงทีบ่ำ้น-หมูบ่ำ้นแมก่ ำปอง 

 

วนัที2่  สวนสนแมแ่ตง – วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน – มอ่นแจม่ – สวนดอกไมป้ำงฮวำ – โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน ์-   

             หว้ยตงึเฒำ่  

วนัที3่    วดัพระสงิห ์– วดัตน้เกว๋น – วดัพระธำตุดอยค ำ – รำ้นของฝำก - ทำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่- ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง 



                             
 

 

 

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มำตรกำรดูแลป้องกนักำรตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรำ 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสำรทีป่ระกอบกำรเดนิทำง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 
• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบรกิารคนขับรถ  
• ค่าทปิไกด ์
• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรำนีไ้มร่วม 
• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์
• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์
 เงือ่นไขกำรจอง 
 มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

หมำยเหตุ 
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มไีกด)์ (กรณี 4 ท่าน มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที่ 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหตุส ำคญั: ผูเ้ดนิทำงเขำ้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  
✓ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีนดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม/ Moderna 2เข็ม/Pfizer2เข็ม/ Sputnik V2เข็ม/ AstraZeneca อย่างนอ้ย 1เข็ม, Johnson & Johnson อย่างนอ้ย 1เข็ม (ไม่

นอ้ยกว่า14วัน) หรือวัคซนีไขว ้ตามทีจั่งหวัดปลายทางก าหนด 

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหำยจำกอำกำรป่วยมำแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรอง 

✓ มเีอกสำรแสดงผลตรวจหำเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บทีรั่บรอง(ไม่เกนิ72ชั่วโมงก่อนเดินทาง) 

 

 

เงือ่นไขกำรจอง 


