
 

 

 
ราคาเริม่เพยีง 5,555 บาท เดนิทางโดยสายการบนิ Nok Air 

10.30 น. พร้อมกันที่จดุนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร ์เจ้าหน้าที่คอยใหก้ารต้อนรับและอำนวยความสะดวก  
12.40 น. ออกเดินทางมุง่หน้าสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม ่โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินที ่DD134 
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม ่รับสัมภาระเรียบร้อ ไกด์รอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศ  

เดินทางสู ่แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม ้ลำธาร และ น้ำตก มีอากาศดีตลอดทั้งปชีาวบ้านมีวิถชีีวิตแบบเรียบง่าย    
ร้านอุส่าห์ชง นำท่านชวิๆกับร้านกาแฟสุดชิคที่สดุของแม่กำปอง เปน็ร้านกาแฟท่ามกลางป่าริมธารในหมู่บ้านทีส่ามารถนัง่เล่นได้เพลินๆแถมมมีุมถ่ายรูปอีกเพียบ  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่ดอยม่อนแจม่  สมัผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางขุนเขา ทุง่ดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย  

นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักดอยม่อนแจ่ม  (*อสิระอาหารเยน็ ให้ท่านได้เลือกทานเป็นหมูกระทะ หรือ เซ็ตอาหารของที่พัก) 

 ที่พัก: พักบนม่อนแจม่ หรือระดับเทยีบเท่ากัน (ที่พักเปน็โดม ท่ามกลางหบุเขา) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวนัเดนิทาง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก (มื้อที1่)  

เดินทางสู ่สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจม่ ชมววิภเูขาได้ 360องศา~ชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มมุถ่ายรูปสวยๆ เพียบ  

นำท่านเดินทางสู ่แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ ร้านกาแฟบนเคร่ืองบนิแหง่แรกในเชียงใหม่บนเคร่ือง AIRBUSA330-300 นำเคร่ืองบินมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ 

จำลองบรรยากาศได้นัง่จิบกาแฟบนเคร่ืองบินและถ่ายรูปทีห่้องเคร่ืองกัปตนั  
จากนั้นนำท่านสู ้วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(วัดบ้านเด่น) มีภมูิทัศน์ทีส่วยงาม และ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา                                  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 2) 

จากนั้นเดินทางสู ่ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้ท่านอสิระสมัผัสประสบการณ์ การนั่งช้างชมวิว หรืออสิระเลือกชมการฝึกและอาบน้ำช้างชมการ

แสดงความสามารถและความเฉลยีวฉลาดของช้าง วาดภาพวิวทิวทัศน์/แข่งขันช้างเตะฟุตบอล (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คิงคองแกะแม่ลูก  จากนัน้เดนิทางเข้าสู่เชยีงใหม่  
เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ.ร้านอาหาร  (มื้อที่ 3)   

ท่ีพัก: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก (มือ้ที่ 4)  
เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจงัหวัดเชยีงใหม่ เลืองชื่อหลวงพ่อทันใจ มชีื่อเสียงอย่างมากในเร่ืองของความศักดิส์ิทธ์ิ  

ชมคาเฟ่ คาเฟ่ที่บอกเลยว่าต้องแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่าหมิพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยงัมอีาหารแนวฟิวชั่นและเคร่ืองดื่มอร่อยๆ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 5)   

วัดโลกโมฬี เยื้อนถิ่น กลิน่กาสะลอง วัดโบราณทีง่ดงามด้วยศิลปะล้านนาอันล้ำค่า ความรุ่งเรืองแหง่อดีตกาลของวัดวาอารามล้านนา มีอายุมากกว่า 500 ป ี

สมควรแก่เวลานำท่านแวะ ร้านของฝาก เลือกซ้ือของฝาก ฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เปน็ตน้   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบิน DD009 

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 

        

  

 /  



19.15น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เปน็ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านทอ่งเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 

 

 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพ่ือป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควิด-19 

   

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า   

• เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนิป้องกันโรคโควดิ-19  หรอื ใบรับรองผลการตรวจเชือ้โควดิ-19  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวร์ขา้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหทราบล่วงหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสริมหรือฟูกนอนขึน้อยู่กับโรงแรมนั้นๆ  

- ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5วันก่อนเดนิทาง  
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท าไว ้ทัง้น้ีย่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกัน

สุขภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

• ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบนิมกีารปรับเปลีย่น บรษัิทขอ
สงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

กรณีไม่ช าระมัดจ า หรอื ช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธิยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จริง 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มไีกด)์ (กรณี 4ท่าน มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

:หมายเหตุส าคญั: (ขอ้มุลอพัเดท 14-09-64) 
ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

• ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีน  ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

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

• ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 

 

เงือ่นไขการจอง 

 



• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจาก

อุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ

ก ากับเท่านัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่ การปรับราคาค่าโดยสาร

ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบริการ

คนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


