
 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – JUNGLE DE CAFE กื๊ ดชา้ง 

                                          สวนผลิตเมล็ดพนัธุไ์มส้นสองใบ – ถ ้าเชียงดาว – วดับา้นเด่น – AIR DIAMOND  

                                          CAFE & HOTEL                                                               (–/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* 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ี้เดินทาง จะตอ้งไดร้ับวคัซีนดงัตอ่ไปน้ี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 

เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 

14วนั) 

**ผูเ้ดินทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษัทพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

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 าทา่นออกเดินทางสู ่JUNGLE DE CAFE ก๊ืดชา้ง คาเฟ่เปิดใหมริ่มน ้าแมแ่ตง เป็นรา้นสาขาสองจากรา้นแรกท่ี

ตัง้อยูต่รงกอ่นทางข้ึนดอยมอ่นแจม่ เป็นคาเฟ่กลางป่า ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ไวอ้ยา่งครบถว้น ไมว่า่จะเป็นสะพานเชือก

ชมวิวมุมสูง ท่ีนอนตาขา่ยใหเ้อนกายนอนบนเบาะหลากสี และจุดที่ ตา่งจากสาขาแรกก็คือ “ท่ีนั่งรังนก” และ “ผนังตา

ขา่ย” ส าหรับถา่ยภาพ ท่ีน่ีอกแบบเป็นสไตลห์ลากสีแคนด้ีโทน แตเ่นน้ความกลมกลืนเขา้กบัธรรมชาติ ตวัรา้นมีหลาย

ชัน้ลดหลัน่ตามพ้ืนท่ี และอยูติ่ดกบัแกง่ก๊ึดสามารถเดินลงไปเลน่น ้าคลายรอ้นได ้
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ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางไปยงั สวนผลิตเมล็ดพนัธุไ์มส้นสองใบ (สวนสนแม่แตง) เป็นสวนสนธรรมชาติท่ีปลูกไมส้น

คาริเบียเรียงกนัอยา่งเป็นระเบียบ เป็นงานวิจยัการพฒันาและฟ้ืนฟแูปลงทดลองปลูกไมส้นคาริเบีย จากนั้นยงัผลิต

เมล็ดพนัธุข์องไมส้นคาริเบียอีกดว้ย ท่ีน่ีเร่ิมตน้เม่ือปี 2520 เน้ือท่ี 27 ไร่ เป็นผลงานของส านักวิจยัและพฒันาการป่า

ไม ้กรมป่าไม ้การวิจยันั้นก็มีผลดีข้ึนเร่ือยๆในทุกปี ท าใหส้ามารถดูแลรักษาฟ้ืนฟไูมส้นคาริเบีย เป็นอยา่งท่ี

ตัง้เป้าหมายไว ้ภายในจะมีบรรยากาศร่มร่ืน มีตน้สนปลูกเร่ียงกนัอยา่งสวยงามเป็นสถานท่ีนั่งปิกนิกพกัผอ่นหยอ่นใจ

สูดอากาศบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งเต็มปอด และยงัเป็นสถานท่ีถา่ยรูปท่ีไมค่วรพลาดอีกทีหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่นเดินทางสู ่ถ ้าเชียงดาว เป็นถ า้ท่ีน่าสนใจถ า้หน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม ่อยูใ่นเขต อ าเภอเชียงดาว ตัง้อยูเ่ชิงเขา 

ของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แตล่ะถ า้ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแตง่ของธรรมชาติ ชวนใหต่ื้นตาต่ืนใจกบั

ปรากฏการณ์ของหินงอกหินยอ้ย ท่ีกอ่ให ้ เกิด 

รูปร่างตา่งๆเป็นถ ้าขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอก

หินยอ้ยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีสวยงาม บาง

แห่งเป็นซอกหลืบ เม่ือฉายไฟ จะมีประกาย

ระยิบระยบั สามารถจินตนาการเป็นรูปตา่งๆได ้

มากมาย เสน่หอ์ยา่งหน่ึงของท่ีน่ีอยูต่รงท่ีมีน ้าใส่

ไหลเย็นจากในถ า้ไหล ออกมาท่ีบริเวณหนา้ถ า้ 

เป็นอยา่งน้ีชั่วนาตาปีไมมี่เหือดหาย และไหลมา

รวมกนัเป็นสระน ้ามีปลานอ้ยใหญว่า่ยวนไปมา ท าให ้บรรยากาศสดช่ืนและยงัร่มร่ืน ดว้ยพนัธุไ์มดึ้งดูดใหน้ักทอ่งเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมาเท่ียวกนัเป็นจ านวนมากและ ตรงหนา้ถ า้น้ีเองเป็นท่ีตัง้ของ วดัถ า้เชียงดาว 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกทา่นเดินทางเขา้สู ่วดับา้นเด่น เป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินเต้ียๆ และใตเ้นินนั้นเป็นถ า้ศกัสิทธ์ิท่ี ชาวบา้นพากนันับถือ 

จึงเรียกวดัน้ีกนัวา่ “วดับา้นเดน่” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ ท่ีตัง้ของวดัยงัอยูใ่นเขตเมือง เกา่

โบราณที่ เรียกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นเลย เรียกช่ือวดัน้ีเต็มๆ วา่ "วดัเดน่สะหรีศรีเมืองแกน" เป็นตน้มา ตอ่มาในปี พ.ศ.

2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัข้ึนมาใหม ่ ใหมี้ความ วิจิตรงดงามตระการตาดว้ยศิลปะ 

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเดน่ของวดัน้ีอยูท่ี่ส่ิงปลูกสรา้งท่ีมีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซ่ึงครูบาเทืองมีความ 

ตัง้ใจ วา่จะใหเ้ป็น ศาสนสถานท่ีงดงาม แฝงดว้ยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเขา้วดัเพ่ือการขดัเกลาจิตใจ ใหเ้ป็น

สถานท่ีพกัผอ่นทางจิตใจมากกวา่ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเช็คอินท่ี AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเคร่ืองบินแหง่แรกของเชียงใหม ่แลนดม์าร์กแหง่

ใหมใ่นอ าเภอแมแ่ตง รา้นกาแฟสุดเกบ๋นเคร่ืองบินท่ีน าเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ล าใหญ ่ของการบินไทยที่ ปลด

ระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเคร่ืองมาใหเ้ราไดน้ั่งจิบกาแฟถา่ยรูปสวยๆ ใหห้ายคิดถึงการ

นั่งเคร่ือง 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  สวนดอกไมแ้ม่ริม – แม่ก าปอง – น ้าพุรอ้นสนัก าแพง – ศูนยอ์ตุสาหกรรมร่มบ่อสรา้ง  

                                                                                                                                        (B/–/D) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถ่ินกรณีหอ้งอาหารไมเ่ปิดใหบ้ริการ 

 น าทา่นเขา้สู ่สวนดอกไมป้้านกเอ้ียง หรือสวนดอกไมอ่ื้นๆใน อ.เเมริ่ม จ.เชียงใหม ่(ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ 

 เปลี่ ยนแปลงสวนดอกไมห้รือสถานท่ีทอ่งเที่ ยว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดใหบ้ริการหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ การบานของ 

 ดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและฤดูกาล) ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัดอกมาร์กาเร็ตสีมว่ง ดอกคตัเตอร์ และดอกไมอ่ื้นๆท่ี 

 ผลดัเปลี่ ยนหมุนเวียนกนัใหช้มตลอดชว่งฤดูกาล 

น าทา่นเดินทางสู ่แม่ก าปอง สถานท่ีเที่ ยวยอดฮิตของเชียงใหม ่ท่ีน่ีเป็นหมูบ่า้นขนาดเล็ก ในรูปแบบทอ่งเที่ ยงเชิง

อนุรักษ์ ทา่มกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมูบ่า้นมีอายเุกา่แกก่วา่ 100 

ปี ชาวบา้นสว่นใหญอ่พยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลกัษณะการสรา้งบา้นเรือน อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้าล าธาร ทา่มกลาง

ธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ีมีความเรียบงา่ย สภาพอากาศ เย็นสบาย



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

ตลอดทัง้ปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในชว่งฤดหูนาว  อาชีพหลกัของชาวบา้นคือ การท าเม่ียง (ชา) อาชีพรองคือ 

การปลูกกาแฟ ท่ีมาของช่ือ “บา้นแมก่ าปอง” มาจากดอกไมช้นิดหน่ึง มีสีเหลือง-แดง ข้ึนตามบริเวณล าหว้ย จึง

เรียกวา่ ดอกก าปอง รวมกบัมีแมน่ ้าไหลผา่นหมูบ่า้น จึงรวมเรียกวา่ แมก่ าปอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือหมูบ่า้น 

 

 

 

 

 

 

 

***อิสระอาหารเที่ ยงตามอธัยาศยั*** 

น าทา่นเดินทางไปยงั น ้าพุรอ้นสนัก าแพง ตัง้อยูใ่น อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม ่อยูห่า่งจากตวัเมืองประมาณ 

34 กิโลเมตรนับ เป็นแหลง่น ้าพุรอ้นท่ีมี ช่ือเสียงมาเน่ินนานควบคูก่บัการทอ่งเที่ ยวของเมืองเชียงใหม ่บรรยากาศร่ม

ร่ืน สวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาธรรมชาติ ไมด้อก นานาพรรณ และไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาติท่ี 

มาจากความเปลี่ ยนแปลงจากใตพ้ื้นโลกกอ่ก าเนิดน ้ารอ้นท่ีมี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น ้ารอ้นอนัเดือด พลา่น

พุง่ข้ึนจากใตพ้ื้นพิภพสูท่อ้งฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติท่ีน่าท่ึงอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าทา่นแวะชมสินคา้ร่มบอ่สรา้ง จาก ศูนยอ์ุตสาหกรรมท าร่มบ่อสรา้ง ภายในมีการสาธิตท าร่มตัง้แตก่าร

ท ากระดาษสา ประกอบร่ม ไปจนถึงวาดภาพ ตกแตง่ลวดลาย และมีร่ม ของท่ีระลึกขาย มีทวัร์มาลงคอ่นขา้งเยอะ 

จากประวติัการท าร่มท่ีติดไวท้ าใหท้ราบวา่การท าร่มในหมูบ่า้นบอ่สรา้งมาจากพระอินถา ไดน้ าวิชาการท าร่มมาใหก้บั

ชาวบา้น และสืบทอดกนัมานับรอ้ยปี 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเทา่ระดบัเดียว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  พระธาตดุอยค า – VERSAILLES DE FLORE – วดัเจดียห์ลวง – วดัพระสิงห ์ 

                                          ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                         (B/L/_) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

 น าทุกทา่นเดินทางเขา้สู ่วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่ มีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม ่อายุเกา่แกก่วา่1,300 ปี 

ตัง้อยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง

จามเทวีกษัตริยแ์หง่หริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดียบ์รรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางสู ่คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล ์นีโอ เรเนสซองค ์แหง่เดียวใน

เชียงใหม ่ท่ีมีกล่ินอายของความ VINTAGE ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั เปรียบเสมือนเพชรท่ีซอ่นอยูใ่จกลางเมือง

เชียงใหม ่พรอ้มด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีลอ้มรอบไปดว้ยพฤกษศาสตร์นานาพนัธุ ์ไดฟี้ลนั่งจิบชา ชิมเคก้ ริมสระน ้า และ

เดินเลน่แบบเจา้หญิงทา่มกลางพระราชวงัแวร์ซายอนัร่มร่ืน 

   

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกทา่นเดินทางสู ่วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม ่เป็นวดัที่ ประดิษฐาน พระสิงห ์

(พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคูเ่มืองเชียงใหมแ่ละแผน่ดิน

ลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรูจ้กักนัในช่ือ เชียงแสนสิงห์

หน่ึง วดัพระสิงห ์วดัพระสิงหย์งัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงใหมท่ี่

ใหค้วามศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสกัการะกนัอยา่งเน่ืองแนน่

เป็นประจ า ทุกปีเม่ือถึงชว่งเทศกาลสงกรานตห์รืองานประเพณีปีใหม่

เมือง ทางราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถ

บุษบกแหไ่ปรอบเมืองเพ่ือใหศ้รัทธา ประชาชนไดพ้ากนัมาสรงน ้า

เน่ือง ในเทศกาลปีใหม ่ ตามคติลา้นนา คนเกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสิงหใ์หไ้ดส้กัครั้งหน่ึงในชีวิต 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

จากนั้น พาทา่นชมความสวยงามของ วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานท่ีประดิษฐานเจดีย์

ใหญท่ี่สุดในจงัหวดัเชียงใหม ่และเป็นพระอารามหลวงเกา่แกข่องเชียงใหม ่ท่ีส าคญัเพราะวดัน้ีเป็นวดัที่ ชาวเชียงใหม่

ศรัทธากนัมากๆ และเป็นท่ีตัง้ศาลหลกัเมืองของเชียงใหม ่หรือเรียกกนัวา่ หออินทขิลอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม ่และมี

ความส าคญัตอ่ชาวเชียงใหมเ่ป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ทา่อากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

07 – 09  ฤศ       2564 7,999 2,000 

13 – 15  ฤศ       2564 8,999 2,000 

16 – 18  ฤศ       2564 7,999 2,000 

22 – 24  ฤศ       2564 7,999 2,000 

27 – 29  ฤศ       2564 8,999 2,000 

28 – 30  ฤศ       2564 7,999 2,000 

02 – 04         2564 7,999 2,000 

05 – 07         2564 8,999 2,000 

11 – 13         2564 8,999 2,000 

16 – 18         2564 7,999 2,000 

18 – 20         2564 8,999 2,000 

21 – 23         2564 7,999 2,000 

26 – 28         2564 7,999 2,000 

 

** 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  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ทา่นั้น การเสริมเตียงจะข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง 

โรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสริมเตียง) 

- ราคาทวัร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นั้น นักทอ่งเที่ ยวตา่งชาติจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 500 บาท ตอ่ทา่น  



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

- 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 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจา่ยจริง 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

- 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 5,500 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนท่ีชดัเจน เพ่ือการยืนยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนัน้ี 

กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. มิเชน่นั้นจะถือวา่ทา่นไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมัติหาก

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 โดยไม่ใชค่วามผิดของบริษัททวัร์ เชน่ มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะจงัหวดั หรือการยกเลิก

เที่ ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 

 

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 



 

ทวัร์เชียงใหม ่แมแ่ตง 3วนั2คืน _MM(DD) 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่อ านาจในการตดัสินใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้นกรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก 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 โดยในสว่นน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   

- 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 ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


