
 

กึด้เตงิหา .
 

 
ราคาเริม่เพยีง 5,555 บาท เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air 

10.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

12.40 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที ่DD134 

13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสมัภาระเรียบร้อ ไกด์รอทกุท่านบริเวณทางออก น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ  

เดินทางสู่ แม่ก าปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ล าธาร และ น้ าตก มีอากาศดีตลอดทั้งปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย    

ร้านอุสา่หช์ง น าท่านชิวๆกับร้านกาแฟสุดชิคที่สุดของแม่ก าปอง เปน็ร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านที่สามารถนั่งเล่นได้เพลนิๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีกเพยีบ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม  สัมผัสบรรยากาศอันสดช่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัดอยม่อนแจ่ม  (*อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกทานเป็นหมูกระทะ หรือ เซ็ตอาหารของที่พัก) 

 ที่พัก: พักบนม่อนแจ่ม หรือระดับเทียบเท่ากัน (ที่พักเป็นโดม ท่ามกลางหุบเขา) (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบรษิัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก (มื้อที่1)  

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ปางฮวา แลนดม์าร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา~ชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ  

น าท่านเดินทางสู่ แอร์ไดมอนดค์าเฟ่ ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกในเชียงใหม่บนเครื่อง AIRBUSA330-300 น าเครื่องบินมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ 

จ าลองบรรยากาศได้นั่งจิบกาแฟบนเครื่องบินและถ่ายรูปที่ห้องเครื่องกัปตนั  

จากนั้นน าท่านสู้ วดัเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(วัดบ้านเด่น) มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม และ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา                                  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

จากนั้นเดินทางสู ่ปางชา้งแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้ท่านอิสระสัมผัสประสบการณ์ การนั่งช้างชมวิว หรืออิสระเลือกชมการฝึกและอาบน้ าช้างชม

การแสดงความสามารถและความเฉลยีวฉลาดของช้าง วาดภาพวิวทิวทัศน์/แข่งขันช้างเตะฟุตบอล (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คิงคองแกะแมลู่ก  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร  (มื้อที่ 3)   
ที่พัก: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรือระดบัเทียบเทา่กัน  (ช่ือโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)  

เดินทางสู ่วัดพระธาตดุอยค า เป็นวัดส าคัญในจงัหวัดเชียงใหม่ เลืองช่ือหลวงพ่อทันใจ มีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธ์ิ  

ชมคาเฟ่ คาเฟ่ที่บอกเลยว่าต้องแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่าหิมพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยงัมีอาหารแนวฟิวช่ันและเครื่องดื่มอร่อยๆ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/ เพิม่ ทีน่ ัง่ 

15-17 ,20-22 ต.ค ,31ต.ค-2พ.ย 64     5,555 ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 2,200 บาท) 

 

1,500 8 

12-14 , 18-20 ,27-29  พฤศจกิายน 64 5,888 1,500 8 

วันสาม    วัดพระธาตุดอยค า - ชมคาเฟ่ - วัดโลกโมฬี – ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง       

 วันสอง   สวนดอกไม้ปางฮวา - ปางช้างแม่สา – แอร์ได้ม่อนคาเฟ่ - วัดเด่นสะหลีเมืองแกน - ห้วยตึงเฒ่า /พัก

เชียงใหม ่

 วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่-แม่ก าปอง - ร้านอุส่าห์ชง /พักม่อนแจ่ม  



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)   

วัดโลกโมฬี เยื้อนถิ่น กลิ่นกาสะลอง วัดโบราณที่งดงามด้วยศิลปะล้านนาอันล้ าค่า ความรุ่งเรืองแหง่อดีตกาลของวัดวาอารามล้านนา มีอายุมากกว่า 500 ปี 

สมควรแก่เวลาน าท่านแวะ ร้านของฝาก เลือกซ้ือของฝาก ฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกอ่อง ไส้อ่ัว เป็นต้น   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเชค็อินเตรียมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ 

18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบิน DD009 

19.15น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

   

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา   

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวัคซนิป้องกันโรคโควดิ-19  หรอื ใบรบัรองผลการตรวจเชือ้โควดิ-19  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 
 คา่ทีพ่กั 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหทราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพกั 3ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ  
- ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันก่อนเดนิทาง  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภยัทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นีย้อ่มอยู่ใน

ขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกัน
สขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรมั ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่น บรษัิทขอ

สงวนสทิธิป์รบัตามสายการบนิ) 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตวั และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรบัท่านทีท่านเจ มังสวริตั ิและหรอือาหารสําหรบัมุสลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
กรณีไม่ชาํระมัดจํา หรอื ชาํระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหตุ 
 กรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มไีกด)์ (กรณี 4ท่าน มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 

:หมายเหตสุ าคญั: (ขอ้มลุอพัเดท 14-09-64) 
ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

• ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี  ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / Astrazeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั) 

• ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 

เงือ่นไขการจอง 

วนัที ่3 



 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง จราจล 

ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนอื 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื

จากอุบตัเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ

กํากับเท่านัน้ 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคาคา่โดยสาร

ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิาร

คนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


