
                             

 
 

รหัสโปรแกรม : 21825 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 

CODE: CMAA00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที/ รายละเอยีดทอ่งเที/ยว 
1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิทา่อากาศยานดอนเมอืง– ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– The Giant Chiangmai คาเฟ่

กลางตน้ไม ้– หมูบ่า้นแมก่ําปอง - ผานํ [าลอด – วดัแมก่ําปอง – นํ [าตกแมก่ําปอง – เมอืงเชยีงใหม ่- กาดหนา้มอ 
พกัเมอืงเชยีงใหม ่                 äอาหารเที/ยง/-- 

2  เชยีงใหม ่– เชยีงดาว – ถํ [าเชยีงดาว – เมอืงคอง – ฮกัเนอ้กาแฟสด@เมอืงคอง  
พกัเมอืงคอง/เชยีงดาว             äอาหาร เชา้/เที/ยง/เย็น 

3 เมอืงคอง/เชยีงดาว – สวนสนแมแ่ตง – แดนเทวดา – หว้ยตงึเฒา่ - รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิดอนเมอืง     
                                 äอาหาร เชา้/ เที/ยง 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี/ยว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิ/ม ท ี/น ั/ง 

หมายเหต ุ

24-26 มถินุายน 64 7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

3-5 กรกฎาคม 64 7,900 1,500 16  

8-10 กรกฎาคม 64 7,900 1,500 16  

17-19 กรกฎาคม 7,900 1,500 16  

25-27 กรกฎาคม 8,900 1,500 16  

20-22 สงิหาคม 64 8,900 1,500 16  

28-30 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  



                             

สายการบนิ 
Viet Jet Air (VZ) 
VZ114 BKK-CNX 07.30-08.50     VZ121 CNX-BKK 20.20-21.40 
NOK AIR (DD) 
DD001 DMK-CNX 07.05-08.10    DD147 CNX-DMK 20.40-21.45 
AIR ASIA (FD) 
FD3445 DMK-CNX 07.00-08.20   FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 
 
รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 
05.00น. พรอ้มกันทีOจุดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิหรอื ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ โดยสายการบนิ VIET JET AIR/NOK AIR /AIR ASIA 

 
 เชา้ ถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ไกดร์อตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก Ü หมูบ่า้นแมก่ําปอง หมู่บา้นเล็กๆกลางหุบเขา ชาวบา้นมี

วถิชีวีติทีOเรยีบง่าย Ü The Giant Chiangmai รา้นกาแฟบนตน้ไมส้ดุฮติ  
บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มืoอทีO 1) 
 Ü ผานํ [าลอด สว่นหนึOงของโครงการหลวงตนีตก รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว มทีางเดนิเป็นสะพานไมท้อดยาว  
 Ü วดัคนัธาพฤกษา (วดัแมก่ําปอง) วหิารทําดว้ยไมส้ักทอง แกะสลักลวดลายวจิติรงดงาม Ü นํ [าตกแมก่ําปอง  
เย็น Ü เดนิทางเขา้เมอืงเชยีงใหม ่Üกาดหนา้มอ เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
     ที/พกัแรม : เมอืงเชยีงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที/ 1            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– แมก่ําปอง – เมอืงเชยีงใหม ่



                             

 

 

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มืoอทีO 2) 
 Ü เดนิทางสู ่เชยีงดาว เมอืงแสนสงบรายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละความงดงามแห่งขุนเขา ถํ [าเชยีงดาว ดา้นหนา้เป็นสว่น

ของวัดถํoาเชยีงดาวเป็นวัดเกา่แกห่ลายรอ้ยปี มบ่ีอนํoาใสเห็นตัวปลา  ภายในถํoามหีนิงอกหนิยอ้ยอันงดงามตระการตา 
เท ี/ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มืoอทีO 3)  

 Ü เมอืงคอง เป็นชุมชนเล็กๆในออ้มกอดขุนเขาในเขตอําเภอเชยีงดาว มทัีoงหมด6หมู่บา้น เป็นหมู่บา้นทีOซอ่นอยู่หลังเขา
สัมผัสวถิชีวีติของชาวบา้นหลากหลายชนเผ่า ชมธรรมชาตทิีOอุดมสมบูรณ์ Ü ฮกัเนอ้กาแฟสด@เมอืงคอง รา้นกาแฟอยู่
ในทุ่งนา  

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มืoอทีO 4)  
         ท ี/พกัแรม : เมอืงคองหรอือําเภอเชยีงดาว (โฮมสเตยส์ัมผัสธรรมชาต ิไม่มเีครืOองปรับอากาศ) 

 
  

 

 

 

 

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มืoอทีO 5)  
 Ü เดนิทางสูอ่ําเภอแมแ่ตง Üสวนสนแมแ่ตง มตีน้สนปลูกเรยีงกันอย่างสวยงาม  
 Üแดนเทวดา แลนดม์ารค์ใหม่แม่แตง สวนสไตลท์รอปิคอล 
เท ี/ยง  บรกิารอาหารกลางวัน (มืoอทีO 6)  
บา่ย Üหว้ยตงึเฒา่ ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้ง ถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คงิคอง แกะแม่ลูก  
 Üรา้นของฝากเชยีงใหม ่
ช่วงเย็น  Üเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่เพืOอเดนิทางกลับ  
   Üเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม/ิท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

VIET JET AIR/NOK AIR /AIR ASIA 
21.00//21.45น. ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 
 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีOยนโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพืOอใหท่้านท่องเทีOยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 
เอกสารที/ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราคา่บรกิารนี[รวม 

• ค่าตั|วโดยสารเครืOองบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีOนัOงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• นํoาหนักสัมภาระถอืขึoนเครืOอง Carry on 7 กโิลกรัม 
• ค่าทีOพัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีOระบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีOยวDBLแทน กรณรีะบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีOนอนเสรมิขึoนอยู่กับแบบทีOพักของโรงแรมนัoนๆ 
- ชืOอโรงแรมทีOท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีOระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีOระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีOระบุสําหรับนักท่องเทีOยวไทย 
• เจา้หนา้ทีOบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัที/ 2      เชยีงใหม ่– เชยีงดาว – ถํ [าเชยีงดาว – เมอืงคอง – ฮกัเนอ้กาแฟสด@เมอืงคอง 
                       - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํ้าร้อน - วัดพุทธาธิวาส -ป้ายใต้สุดสยาม 

วันที่ 3 

เงื/อนไขโปรแกรม 

วนัที/ 3      เชยีงดาว – สวนสนแมแ่ตง – แดนเทวดา – หว้ยตงึเฒา่ – รา้นของฝาก - เดนิทางกลบั สุวรรณภูม/ิดอนเมอืง 
                       - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํ้าร้อน - วัดพุทธาธิวาส -ป้ายใต้สุดสยาม 



                             

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงืOอนไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีOบรษัิททําไว ้
ทัoงนีoย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทีOมกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีOเกีOยวขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัOงซืoอประกันสขุภาพเพิOมไดจ้ากบรษัิทประกันทัOวไป 

อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม 
• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพักและค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่านํoาหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครืOอง  

- สายการบนิ Air Asia ไม่รวมนํoาหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครืOองกรณตีอ้งการชําระเพิOมพรอ้มค่าทัวร ์
เพิOม 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีOยว  เพิOม 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีOยว 

- สายการบนิ Viet Jet Air ไม่รวมนํoาหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครืOองกรณีตอ้งการชําระเพิOมพรอ้มค่าทัวร ์
เพิOม 15 กโิลกรัม ราคา 380 บาท/เทีOยว  เพิOม 20 กโิลกรัม ราคา 430 บาท/เทีOยว 

• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีOนอกเหนือจากรายการทีOระบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารสําหรับท่านทีOทานเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ  
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท 
• ชาวต่างชาต ิชําระเพิOมท่านละ 800 บาท  
• ภาษีมูลค่าเพิOม 7% 

เงื/อนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 3,000 บาท และชําระค่าทัวรส์ว่นทีOเหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย20วัน 
(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
เงื/อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั oงแต่ 30 วันขึoนไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีOเกดิขึoนจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีOลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีOเกดิขึoนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิ�ยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีOเกดิขึoนจรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีOเกดิขึoนจรงิ เชน่ ค่ามัดจําตั|วเครืOองบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจําเป็นอืOนๆ 

หมายเหตุ 
• การเดนิทางในแต่ละครัoงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารขั oนตํOา 8 ท่าน 
• บรษัิทฯ มสีทิธิ�ทีOจะเปลีOยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีo เมืOอเกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีOเกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีOยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัOงของเจา้หนา้ทีOรัฐ และอืOนๆ ทีOอยู่นอกเหนือการควบคุม 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิOมเตมิทีOเกดิขึoนทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัoงสิoนแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีํานาจของบรษัิทฯกํากับเท่านัoน 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัoงนีoขึoนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํoามันทีOไม่คงทีO 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิOมเตมิจากราคาทีOกําหนดไว ้
• เมืOอท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึOง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ� ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัoงสิoน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

ช่องทางการติดต่อ 
 

- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 

- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

- หรือโทร 02-234-5936 
 

 


