
 

 

บนิดว้ยสายการบนินกแอร ์(DD) : ขึน้เครือ่งที่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

(DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมอืง) – CNX(

เชยีงใหม)่ 

07.00 – 08.10 

DD9 CNX(เชยีงใหม)่ – DMK(ดอน

เมอืง) 

18.10 – 19.00 

**ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไม่

เกนิ 7 ก.ก.** 



**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

 

ผูท้ี่เดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 

เข็ม / J&J 1 เขม็ (ไมน่้อยกวา่ 14วนั) 

**ผู้เดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอย

คาํ – CHOM CAFÉ – วดัพระธาตศุรจีอมทอง – ไรก่ลางขนุ            

                  (–/L/D) 

05.00 คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั้น 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อาํนวยความสะดวก

ในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํ

มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เชค็อิน สายการบนิจะปดิใหท้าํการเชค็อนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบนิ

นกแอร ์เที่ยวบินที่ DD1 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนญุาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนี

ตามเกณฑท์ีร่ฐับาลหรอืสาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการ

ไดร้บัการวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 



 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

08.10 เดินทางถึง ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และทาํธรุะสว่นตวัเรยีบรอ้ย

แลว้ --------------------------- 

นําทุกท่านเดินทางเขา้สู่ วดัพระธาตดุอยคาํ เป็นวัดที่มีความสําคัญในจังหวัด

เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่1,300 ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยคาํ ด้านหลังอุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนางจามเทวี

กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 

ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญ

กุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น 

 

จากนั้นพาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ที่สวนป่าสไตล์ TROPICAL 

THAI MOSS GARDEN ซ่ึงเป็นการจําลองสวนป่าดบิชื้นขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้

ท่านได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่าที่ร่มรื่นจากเงาของต้นไม้

ใหญ่ ชมน้ําตก เดินลัดเลาะลําธารที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 

 



เที่ยง    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นนําท่านชม วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรี

จอมทอง ต้ังอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตําบลบา้นหลวง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุ

ศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2506 บริเวณที่ต้ัง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาต้ังแต่อดีตว่า 

ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 

20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็น

ลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซ่ึงเป็นห้วงระยะเวลาของ

ยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ 

 

 

 



นําท่านออกเดินทางไปยัง ไรก่ลางขุน่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่

ถือว่าพลาดไม่ได้เลย ที่นี่นอกจากจะจําหน่ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผัก

ผลไม้แล้วนั้น ยังเปิดเป็นร้านกาแฟเลก็ๆน่ารัก พร้อมทั้งมีบริการทุ่งดอกไม้ตาม

ฤดูกาลเปิดให้ได้เข้าไปถา่ยรูปกนัอีกด้วย 

ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ หรอื

เทยีบเทา่ 

 

DAY 2  ถ้าํแกว้โกมล – ทุ่งดอกบวัตอง – พระธาตดุอย

กองม ู– วดัจองคาํ  –วดัจองกลาง             (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ ถ้าํแกว้โกมล เป็นถ้ําที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ

เมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ําผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก 

เป็นถ้ําที่ค้นพบด้วยความบังเอิญโดยวิศวกรชาวไทย เป็นถ้ําที่ทอดตัวลึกลงไปใน

พิภพ ทางเดินค่อยข้างแคบเลก็แต่ไม่ถึงกับอึดอัด ทางเจ้าหน้าวนอุทยานทํา

ทางเดินเป็นบันไดไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษา ถ้ําแกว้โกมลแบ่งเป็น 5 

ห้อง คือห้องพระทัยธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพลิดแพ้วมณี

บุปผา ข้อดีของถ้ําแก้วโกมลคอืคุณค่าของผลึกแคลไซต์ดังกลา่ว ส่วนข้อเสีย

ไม่ได้เกิดจากถ้ําแต่เกิดจากมนุษย์ คืออุณหภูมิจากมนุษย์ทําให้เกิดผลกระทบต่อ

แคลไซต์ การไปแตะไปจับทําให้ผลึกแร่สีขาวสวยสะอาดตาเปลี่ยนเป็นสีดําคล้าํ 

 



 
จากนั้นนําท่านไปชม ทุง่ดอกบวัตอง ที่ดอยแม่อูคอ จะบานสะพรั่ง ช่วงเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาที่มา

เยือน  

เที่ยง    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตดุอยกองม ู เป็นวัดศักดิ์สิทธิค์ู่บ้านคู่เมืองของ

ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ต้ังอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัว

เมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรง

บริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสงิหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้น

ภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อ

เรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์

ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัล

ลานะ เถระ ซ่ึงนํามา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเม่ือ พ.ศ. 

2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ 

 



ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่าง

ชัดเจน 

 
นําท่านออกเดินทางสู่ วดัจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาต้ังพระพุทธสิหิงค์

จําลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลัก

ด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกบัพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาว

พม่า ซ่ึงนํามาจากพม่าต้ังแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจิตรกรรม ยังมี

ภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัต

ถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มี

คําบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้วา่เป็นฝีมือของช่างไทย

ใหญ่จากมัณฑะเลย์ จากนั้นนําท่านไปยัง วดัจองคาํ หรือ พระอารามหลวงวัด

จองคํา ต้ังอยู่ข้างกับวัดจองกลาง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแห่งแรก

ของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ สิ่งที่โดด

เด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สําคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต 

ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเม่ือ พ.ศ.2477 โดยช่าง

ชาวพม่าในวิหารเป็นที่ประดษิฐาน ของหลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นพระประธาน มีขนาด

หน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมี

พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซ่ึงจําลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ เหตุที่

เรียกชื่อวัดจองคํา เนื่องจาก เสาวัดประดับ ดว้ยทองคําเปลว 

 



 
ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  จ.

แมฮ่่องสอน หรือเทยีบเทา่ 

 

DAY 3  ปางอุง๋ – บา้นรกัไทย – บา้นจา่โบ ่– ปาย – วดั

พระธาตแุมเ่ยน็  –  สะพานประวตัศิาสตรป์าย             

                                                                                                                                                         

(B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

ออกเดินทางสู่ ปางอุง๋ หรือ โครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เป็น

โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่

บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่าง

เก็บน้ําขนาดใหญ่บนยอดเขาสงู ริมอ่างเก็บน้ําเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ภาพ

อันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บใน

ยามเช้า ทําให้ ปางอุ๋ง กลายเปน็สถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮติ สุดแสนโรแมน



ติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์

แห่งเมืองไทย" (ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ) 

 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ บา้นรกัไทย ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 

93) “ก๊กมินต๊ัง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล กว่า 1,776 เมตร ทําให้พื้นที่ 

เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธ์ุดี และพืชเมืองหนาว ทิวทศัน์ของ หมู่บ้าน

โอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หม่ันโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพล

เดียวกัน) นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่แห่งนี้เพื่อดื่มด่ํากบัการชิมชา และ ทานขา

หมูหม่ันโถว บ้างก็หลีกหนี ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทย

แห่งนี้ บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน เช่น 

การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเข้าไปชม "คุกดนิ" และการขี่ม้า

พาข้ามแดนไป ฝ่ังพม่า ที่บ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ํา (บ้านดิน) ไว้บริการ

นักท่องเที่ยวที่ต้องกับสัมผัสกับ ธรรมชาติแบบใกล้ชิด 

 



 
เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําท่านออกเดินทางสู่ ชมุชนบา้นจา่โบ ่ ต้ังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต

อย่างปาย ใช้เวลาเดินทางจากปายประมาณ 1 ชั่วโมงกวา่ การเดินทางจากปาย

ไปยัง อ.ปางมะผ้า จากนั้นขับตรงไปอีก 12 กิโลเมตร เจอแยกบ้านแม่ระนาเข้า

ไปยังหมู่บ้านขับรถตรงไปอีก 4 กิโลเมตร เส้นทางทําใหม่ราดยางตลอดทาง 

สําหรับใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องอาศัยนั่ง รถตู้ปาย -เมืองแม่ฮ่องสอน หรือนั่งรถ

แดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเข้าหลังจากนั้นอาจโบกรถหรือนัดแนะกับรถใน

หมู่บ้านให้มารับ เม่ือมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกับร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขาซ่ึงเป็น

ร้านขึ้นช่ือของที่นี่ เพราะนอกจากจะมีก๋วยเต๋ียวแสนอร่อยในราคาหลักสบิให้ได้

ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็นว่าต้ังอยู่ในมุมที่เหมาะเจาะมองเห็นภูเขาที่สวยงาม

สลับซับซ้อน 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตแุมเ่ยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร 

เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่

 

 



พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดย

ประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏวา่สร้างขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์

เป็นที่ต้ังของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสี

ขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า 

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แลว้ที่นี่ยังสามารถชม

วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย – แม่น้ําปาย 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวตัิศาสตรท์า่ปาย  ต้ังอยู่ริมถนนสาย 1095  

บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสูตั่วเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตู

สู่อําเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกอง

ทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ําปายและลาํเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยัง

ประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อําเภอปายจึงกลบัคืนสู่ความ

สงบสุขอีกครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้วา่ “สะพาน

ประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผา

สะพานไม้นี้ทิ้ง และถูกสรา้งขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทน

ซ่ึงเป็น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่   สะพานประวัติศาสตร์ยังคงได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอําเภอปายอยู่เป็นประจํา เพราะถือเป็นอีกหนึ่ง 

แลนด์มาร์คของปายที่ไม่ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   

 



 
ค่ํา รบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั  

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่กั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  จดุชมววิหยนุไหล –  AIR DIAMOND CAFE 

& HOTEL – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                      

                          (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ จดุชมววิหยนุไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ  

1.6  กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอําเภอปาย 

ซ่ึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วย

ทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบา้นเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสาย

หมอก   คําว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน 

ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่น

ฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว  

บริเวณจุดชมวิวได้จัดทําเป็นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ารกัๆ หลายจุด ทั้ง

ระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รัก  ป้ายร้อยที่บอกรัก  และศาลาสําหรับนั่งชมวิว 

 



 
เที่ยง    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นําท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบิน

แห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอําเภอแม่แตง ร้านกาแฟสดุเก๋บน

เครื่องบินที่นําเครื่องบิน Airbus A330-300 ลําใหญ่ ของการบินไทยที่ปลด

ระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จําลองบรรยากาศบนเครือ่งมาให้เราได้นั่ง

จิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการน่ังเครื่อง 

 
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ทา่อากาศยานแมฮ่อ่งสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

18.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ 

DD9 เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง05 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

 



 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

19.15  เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจห 

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

 

อัตราคา่บรกิาร   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

13 – 16 พฤศจกิายน 

2564 
10,999 2,500 

16 – 19 พฤศจกิายน 

2564 
9,999 

2,500 

20 – 23 พฤศจกิายน 

2564 
10,999 

2,500 

21 – 24 พฤศจกิายน 

2564 
9,999 

2,500 

24 – 27 พฤศจกิายน 

2564 
9,999 

2,500 

27 – 30  พฤศจกิายน 

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 

** ไม่มรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 

2,000 บาท **  

** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทาํกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด้** 

ขอ้สาํคญั  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการ

เดนิทางหรือมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง  

- กรณพีกั 3 ทา่น/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสรมิเตยีงให้เทา่นัน้ การเสริมเตียง

จะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทวัร ์ เปน็ราคาสาํหรบัคนไทยเทา่นัน้ นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติจะมคีา่ใช้จา่ย

เพิม่เตมิ 500 บาท ตอ่ทา่น  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้าง

บรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สาํคญั หากกรณทีีจ่าํเปน็จะตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงือ่นไขและขอ้จาํกดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเปน็ไปตา

มนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทาํตาม

เงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉดีวคัซนี การตรวจโควดิ-19 และการลงทะเบยีนตา่งๆ

ตามนโยบายของแตล่ะจงัหวดัและสายการบนิ 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  



- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หาก

ต้องการซ้ือน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลกูค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสดุ

ท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ป ี

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไม่

รวมกรณเีสยีชวีติจากโรค COVID-19 

 

อัตราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 



- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปคนขบัรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยัน

การจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 

16.00 น. มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้

รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดมีที่

นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เตม็

จาํนวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากทา่นไม่

ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

 



เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 

วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระ

แล้วทัง้หมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการ

เข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลกิเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลกูค้า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณ ี

-  

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คาํสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากบัเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดาํเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตร

โดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่งบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง กรณี

ท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน

ต้องการ  

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบรษิัทจะนําส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


