
 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า  

                                           CHOM CAFÉ – วดัพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน                (_/L/D) 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับหนา้กากอนามยั และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน า

มาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดินทาง   

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดใหท้ าการเช็คอิน

กอ่นเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD1 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 72 

ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่  หลงัจากทุกทา่นรับสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรียบรอ้ย

แลว้ 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม ่อายุเกา่แกก่วา่ 1,300 ปี ตัง้อยูบ่ริเวณดอยค า 

ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัช

สมยัพระนางจามเทวีกษัตริยแ์ห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมช่ือวดัสุวรรณบรรพต แต่

ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ "วดัดอยค า" ไฮไลทท่ี์ส าคญัของการมาเย่ือน ณ วดัแหง่น้ีก็คือการมาสกัการะ หลวงพอ่ทนัใจ ซ่ึง

มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ีดา้นหลงัของวดัทา่นจะไดพ้บเห็นกบัวิวของเม่ืองเชียงใหม่อีก

ดว้ย (หมายเหตุ : ท่ีวดัไมมี่จ าหน่ายดอกมะลิ) 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

 

วิธีขอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเช่ือส่วนบุคคล) 

จุดธูป 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้วา่คาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมงั จะปาคะ แลว้ตามดว้ยช่ือ ....... 

แลว้ตามดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพอ่ทนัใจขอใหส่ิ้งท่ีขอส าเร็จโดยดว่น เม่ือขา้พเจา้ส าเร็จ

แลว้จะน ามะลิจ านวน ..... (50 พวงข้ึนไป) มาถวายแกท่า่น” *แนะน า ควรขอในส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานของความเป็นไปได*้ 

น าทา่นเดินทางสู ่ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตลท์รอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบช้ืนเหมือนอยูบ่นยอดดอย 

แตเ่นรมิตไวใ้นเมืองเชียงใหม ่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน ้าตก บอ่ปลาคราฟ ท่ีจดัสวนไดอ้ยา่งลงตวั เมนูอาหารใหเ้ลือก

หลายเชน่Lemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ท่ีข้ึนช่ือเค็กสม้,กาแฟด า,ช็อคโกแลตนม ท่ีเป็นSignature,กาแฟสายไหม (ไม่

รวมคา่อาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นชม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมช่ือ วดัพระธาตุเจา้ศรีจอมทอง ตัง้อยูถ่นนเชียงใหม่-

ฮอด หมู ่2 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่หา่งจากตวัจงัหวดัเชียงใหมป่ระมาณ 58 กิโลเมตร วดั

พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2506 บริเวณที่ ตัง้ เป็นเนินดินสูง 

ประมาณ 10 เมตร เรียกกนัมาตัง้แตอ่ดีตวา่ ดอยจอมทอง ตามประวติัสนันิษฐานวา่ เป็นวดัท่ีสรา้งข้ึนในราว พุทธ

ศตวรรษท่ี 20 แตจ่ากลกัษณะทางศิลปกรรมของส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็นลกัษณะของศิลปกรรม ใน

สมยัหลงั พุทธศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงเป็นหว้งระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟเูมืองเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

 

น าทา่นออกเดินทางไปยงั ไร่กลางขุ่น เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเที่ ยวเชิงเกษตรท่ีถือวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย ท่ีน่ีนอกจากจะ

จ าหน่ายไมด้อกกระถาง สวยงาม กลา้ผกัผลไมแ้ลว้นั้น ยงัเปิดเป็นรา้นกาแฟเล็กๆน่ารัก พรอ้มทัง้มีบริการทุง่ดอกไม ้

ตามฤดูกาลเปิดใหไ้ดเ้ขา้ไปถา่ยรูปกนัอีกดว้ย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด หรือเทียบเท่าระดบัเดียว 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  ถ ้าแกว้โกมล – ทุ่งดอกบวัตอง – พระธาตุดอยกองมู – วดัจองค า  –วดัจองกลาง 

                                          (B/L/D)   

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นออกเดินทางสู ่ถ ้าแกว้โกมล เป็นถ า้ท่ีงดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของเมืองไทย อีกทัง้ยงัเป็นหน่ึงในถ า้ผลึกแร่แคล

ไซตท่ี์คน้พบเพียง 3 แห่งทั่วโลก เป็นถ า้ท่ีคน้พบดว้ยความบงัเอิญโดยวิศวกรชาวไทย เป็นถ า้ท่ีทอดตวัลึกลงไปในพิภพ 

ทางเดินคอ่ยขา้งแคบเล็กแตไ่มถึ่งกบัอึดอดั ทางเจา้หนา้วนอุทยานท าทางเดินเป็นบนัไดไมเ้พ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ ยวเชิง

ศึกษา ถ า้แกว้โกมลแบง่เป็น 5 หอ้ง คือหอ้งพระทยัธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต ์มา่นผาแกว้ และเพลิดแพว้มณีบุปผา 

ขอ้ดีของถ า้แกว้โกมลคือคุณคา่ของผลึกแคลไซตด์งักลา่ว ส่วนขอ้เสียไมไ่ดเ้กิดจากถ า้แตเ่กิดจากมนุษย ์คืออุณหภูมิ

จากมนุษยท์ าใหเ้กิดผลกระทบตอ่แคลไซต ์การไปแตะไปจบัท าใหผ้ลึกแร่สีขาวสวยสะอาดตาเปลี่ ยนเป็นสีด าคล า้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นไปชม ทุ่งดอกบวัตอง ท่ีดอยแมอู่คอ จะบานสะพรั่ง ชว่งเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็ม

ทอ้งทุง่เหลืองอร่าม ตอ้นรับทุกสายตาท่ีมาเยือน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นออกเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองของชาวจงัหวดัแมฮ่่องสอนมาชา้นาน 

ตัง้อยูบ่นดอยกองมู ทางทิศตะวนัตกของ ตวัเมืองแมฮ่่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 

ตรงบริเวณ อนุสาวรียพ์ระยาสิงหนาทราชาข้ึนไปทางซา้ยมือ เป็นทางลาดยางข้ึนภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

ก็จะถึงบริเวณวดัพระธาตุดอยกองมูเดิมมีช่ือเรียกวา่ วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดียท่ี์สวยงาม 2 องค ์พระ

เจดียอ์งคใ์หญส่รา้งโดย จองตอ่งสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลานะ เถระ ซ่ึงน ามา จาก

ประเทศพมา่ สว่นพระธาตุเจดียอ์งคเ์ล็กสรา้งเม่ือ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจา้เมืองแมฮ่อ่งสอน คนแรก 

จากวดัพระธาตุ ดอยกองมูน้ีสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตวัเมืองแมฮ่อ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางสู ่วดัจองกลาง ภายในวิหารมีแทน่บูชาตัง้พระพุทธสิหิงคจ์ าลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทัง้องค ์ มี

ส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ อีก เชน่ ตุก๊ตาแกะสลกัดว้ยไมเ้ป็นรูปคนและ

สตัวเ์ก่ียวกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมือแกะสลกัของชา่งชาวพมา่ 

ซ่ึงน ามาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากน้ีทางด ้าน

จิตรกรรม ยงัมีภาพวาดบนแผน่กระจก เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก

และภาพประวติัเจา้ชายสิทธตัถะ ตลอดจนภาพแสดงใหเ้ห็นถึง

ชีวิตความเป็นอยูข่องคนสมยันั้นหลายภาพ มีค าบรรยายใตภ้าพ

เป็นภาษาพมา่ และมีบนัทึกบอกไวว้า่เป็นฝีมือของชา่งไทยใหญ่

จากมณัฑะเลย ์ 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน 4วนั3คืน _MM(DD) 

 

จากนั้นน าทา่นไปยงั วดัจองค า หรือ พระอารามหลวงวดัจองค า ตัง้อยูข่า้งกบัวดัจองกลาง สรา้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 

2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แมฮ่่องสอน เป็นวดัเกา่แกท่ี่สร้าง

ตามแบบอยา่งศิลปไทยใหญ ส่ิงท่ีโดดเดน่หลงัคาทรงประสาท 9 

ชั้น และมีศาสนสถานท่ีส าคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซ่ึงเป็น

พระพุทธรูป องคใ์หญท่ี่สุดของแมฮ่อ่งสอน สรา้งเม่ือ พ.ศ.2477 

โดยชา่งชาวพมา่ในวิหารเป็นท่ีประดิษฐาน ของหลวงพอ่โต ซ่ึง

เป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตกักวา้ง 4.85 เมตร สร้างเม่ือ 

พ.ศ. 2469 โดยชา่งฝีมือชาวพมา่ และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่

ซ่ึงจ าลองมาจากพระศรีศากยมุนีท่ีวิหารวดัสุทศัน์ เหตุท่ีเรียกช่ือวดัจองค า เน่ืองจาก เสาวดัประดบั ดว้ยทองค าเปลว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – บา้นจ่าโบ ่– ปาย – วดัพระธาตแุม่เย็น 

                                          สะพานประวติัศาสตรป์าย                                                              (B/L/_) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชด าริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็นโครงการในพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรงเห็นวา่พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นพ้ืนท่ีอนัตราย อยูติ่ดแนวชายแดนพมา่ มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ี

เป็นอา่งเก็บน ้าขนาดใหญบ่นยอดเขาสูง ริมอา่งเก็บน ้าเป็นทิวสนท่ีปลูกเรียงรายกัน ภาพอนัสวยงามของไอหมอกท่ี

ลอยเหนือทะเลสาป กบับรรยากาศอนัหนาวเหน็บในยามเชา้ ท าให ้ปางอุง๋ กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวมาแรง ยอดฮิต 

สุดแสนโรแมนติกติดอนัดบัตน้ๆของแมฮ่อ่งสอน จนไดร้ับขนานนามวา่เป็น "สวิตเซอร์แลนดแ์ห่งเมืองไทย" (ไมร่วม

คา่บริการลอ่งแพชมบรรยากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางสู ่บา้นรกัไทย ตัง้อยูห่มูท่ี่ 6 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เป็นหมูบ่า้นชาว

จีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตัง๊” บา้นรักไทยอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล กวา่ 1 ,776 เมตร 

ท าใหพ้ื้นท่ี เหมาะสมอยา่งย่ิงกบัการปลูกชาพนัธุดี์ และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์ของ หมูบ่า้นโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา แมก

ไมท่ี้ อุดมสมบูรณ์ บา้นรักไทยเป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของชาและขาหมูห่มัน่โถว คลา้ยกบัดอยแมส่ลอง  
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(กองพลเดียวกนั) นักทอ่งเท่ียวนิยมมาเท่ียวท่ีแห่งน้ีเพ่ือด่ืมด ่ ากบัการชิมชา และ ทานขาหมูหมั่นโถว บา้งก็หลีกหนี 

ความวุน่วายมาหาความเงียบสบาย ของบา้นรักไทยแห่งน้ี บา้นรักไทยยงัมีกิจกรรมหลายอยา่งไวใ้หน้ักทอ่งเท่ียว ได ้

สนุกสนาน เชน่ การเดินป่าศึกษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์นอ้ย พาเขา้ไปชม "คุกดิน" และการขี่ มา้พาขา้มแดนไป ฝั่ง

พมา่ ท่ีบา้นรักไทยยงัมีเกสถเ์ฮาสริ์มน ้า (บา้นดิน) ไวบ้ริการนักทอ่งเที่ ยวท่ีตอ้งกบัสมัผสักบั ธรรมชาติแบบใกลชิ้ด 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นออกเดินทางสู ่ชุมชนบา้นจ่าโบ่  ตัง้อยูไ่มไ่กลจากแหลง่ทอ่งเที่ ยวยอดฮิตอยา่งปาย ใชเ้วลาเดินทางจากปาย

ประมาณ 1 ชัว่โมงกวา่ การเดินทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนั้นขบัตรงไปอีก 12 กิโลเมตร เจอแยกบา้นแมร่ะ

นาเขา้ไปยงัหมูบ่า้นขบัรถตรงไปอีก 4 กิโลเมตร เสน้ทางท าใหมร่าดยางตลอดทาง ส าหรับใครท่ีไมมี่รถสว่นตวัก็ตอ้ง

อาศยันั่ง รถตูป้าย -เมืองแมฮ่อ่งสอน หรือนั่งรถแดงโดยสารมาลงหนา้ปากทางเขา้หลงัจากนั้นอาจโบกรถหรือนัดแนะ

กบัรถในหมูบ่า้นใหม้ารับ เม่ือมาถึงหมูบ่า้นเราก็จะไดเ้จอกบัรา้นกว๋ยเต๋ียวหอ้ยขาซ่ึงเป็นรา้นข้ึนช่ือของท่ีน่ี เพราะ

นอกจากจะมีก๋วยเต๋ียวแสนอร่อยในราคาหลกัสิบใหไ้ดท้านแลว้ มองไปรอบๆ จะเห็นว่าตัง้อยูใ่นมุมท่ีเหมาะเจาะ

มองเห็นภูเขาท่ีสวยงามสลบัซบัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางสู่ วดัพระธาตุแม่เย็น อยูห่่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิคูเ่มืองปายมานาน 

บริเวณวดัเงียบสงบ ร่มร่ืน มีจุดเด่นอยูท่ี่พระพุทธรูปสีขาว

ขนาดใหญ่ อยูบ่นภูเขามองเห็นไดช้ดัจากตวั อ.ปาย โดย

ประวติัของวดัพระธาตุแมเ่ย็นไมมี่ปรากฏวา่สรา้งข้ึนในสมยั

ใด ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นท่ีตัง้ของเจดียเ์กา่หรือท่ีเรียกวา่ “เจดีย์

พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูง

ประมาณ 3 เมตร โดดเด่น ท่ียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า 

นักทอ่งเท่ียวนิยมเดินทางข้ึนมาชมและกราบไหวพ้ระนอน 

แลว้ท่ีน่ียงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองปาย – แมน่ ้าปาย 

น าทา่นออกเดินทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท์่าปาย  ตัง้อยูริ่มถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 กอ่นเขา้สูต่วั

เมืองปาย สะพานแหง่น้ีจึงเปรียบเสมือนประตูสูอ่  าเภอปาย สะพานแหง่น้ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย 
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กองทหารประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือใชข้า้มแมน่ ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเขา้ไปยงัประเทศพมา่ หลงัจากสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ยุติลง อ าเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหน่ึง โดยหลงเหลือไวเ้พียงแตส่ะพานแห่งน้ีวา่ “สะพาน

ประวติัศาสตร์” ในอดีตสะพานแหง่น้ีถูกสรา้งดว้ยไม ้แตห่ลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไมน้ี้ท้ิง และถูกสรา้งข้ึนใหมโ่ดย

ใชส้ะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซ่ึงเป็น ของเดิมในจงัหวดัเชียงใหม ่  สะพานประวติัศาสตร์ยงัคงไดร้ับความ

สนใจจากนักทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนอ าเภอปายอยูเ่ป็นประจ า เพราะถือเป็นอีกหน่ึง แลนดม์าร์คของปายท่ีไมค่วรพลาด

ตอ้งแวะมาเดินเลน่บนสะพานและถา่ยภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

***อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั*** 

ท่ีพกั  DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียว 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  จุดชม–  วิวหยุนไหล AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

                                          กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                           (B/L/_) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นออกเดินทางสู ่จุดชมวิวหยุนไหล หา่งจากหมูบ่า้นสนัติชล ประมาณ  1.6  กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเล

หมอกและพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงามของอ าเภอปาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักทอ่งเที่ ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกท่ีถูก

รายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ ่และทศันียภาพบา้นเรือนของเมืองปายท่ีถูกปกคลุมดว้ยสายหมอก   ค าวา่หยุนไหล 

เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหลง่ท่ีเมฆไหลมารวมกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยูนานท่ีอพยพมาจากเมืองจีน แตใ่น

ท่ีสุดก็อพยพยา้ยถ่ินฐานมารวมกนั จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมไดท้ัง้ฤดูฝนและฤดหูนาว  บริเวณจุดชมวิว

ไดจ้ดัท าเป็นระเบียงชมวิวและจุดถา่ยภาพน่ารักๆ หลายจุด ทัง้ระเบียงชมวิว จุดคลอ้งกุญแจคูร่ัก  ป้ายรอ้ยที่ บอกรัก  

และศาลาส าหรับนั่งชมวิว 
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เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเช็คอินท่ี AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเคร่ืองบินแห่งแรกของเชียงใหม ่แลนดม์าร์กแหง่

ใหมใ่นอ าเภอแมแ่ตง รา้นกาแฟสุดเกบ๋นเคร่ืองบินท่ีน าเคร่ืองบิน Airbus A330-300 ล าใหญ ่ของการบินไทยท่ีปลด

ระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเคร่ืองมาใหเ้ราไดน้ั่งจิบกาแฟถา่ยรูปสวยๆ ใหห้ายคิดถึงการ

นั่งเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ทา่อากาศยานแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

18.10 เดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD9  

 เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง05 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

19.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกคา้ท่ีไดร้บัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ

สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการไดร้บัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีไดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 

**เงื่อนไขการเดินทางเขา้แต่ละจังหวัด อาจมกีารเปล่ียนแปลง  

ทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้ราบอีกครัง้เมื่อมีประกาศการเปล่ียนแปลง** 
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บินดว้ยสายการบินนกแอร ์(DD) : ข้ึนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 07.00 – 08.10 

DD9 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.15 

**ไม่รวมน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร่ือง แต่ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

13 – 16 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

16 – 19 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

21 – 24 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

24 – 27 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

27 – 30  พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2564 10,999 2,500 

19 – 22 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

21 – 24 ธนัวาคม 2564 9,999 2,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2564 10,999 2,500 

 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** 

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีได*้* 

ขอ้ส าคญั 

- ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ 

ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง  
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- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ทา่นั้น การเสริมเตียงจะข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง 

โรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสริมเตียง) 

- ราคาทวัร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นั้น นักทอ่งเที่ ยวตา่งชาติจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 500 บาท ตอ่ทา่น  

- หากมีสถานท่ี รา้นคา้ท่ีไมส่ามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ 

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ย 

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้น้ีนักทอ่งเที่ ยว 

จะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะท าตามเง่ือนไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนตา่งๆตามนโยบาย 

ของแตล่ะจงัหวดัและสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน

และคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชวี้ลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ ยนแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ี

เกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

- กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กิน 7 กก.  (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรุณา

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี) 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเที่ ยวตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทอ่งเที่ ยว 

- มคัคุเทศกน์ าเที่ ยวตลอดการเดินทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตียงเสริม 1 ทา่น) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 

ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงินทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทา่น

ละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่ประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไมร่วมกรณี

เสียชีวิตจากโรค COVID-19 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจา่ยจริง 

- คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปลี่ ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

- คา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 6,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนท่ีชดัเจน เพ่ือการยืนยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนัน้ี 

กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. มิเชน่นั้นจะถือวา่ทา่นไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัหาก

ไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

ใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่บริการ เต็มจ านวน เทา่นั้น  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง หากทา่นไมช่  าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด ทาง

บริษัทจะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็

ตาม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วนัข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกกอ่น 40 วนั* 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของคา่ทวัร์ หรือหกัคา่ใชจ้า่ยตามจริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 

และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร์ เชน่ มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะจงัหวดั หรือการยกเลิก

เที่ ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 
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หมายเหตุ  

- กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่อ านาจในการตดัสินใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้นกรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวน

ครั้งท่ีเปลี่ ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถาม

เพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบิน

ภายใน ทางบริษัทจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 

ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่น

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 

**เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ใหก้บัทางบริษัทฯ แลว้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 


