
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21989 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 
 

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ข้ึนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD1 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 07.00 – 08.10 
DD9 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมอืง) 18.10 – 19.00 

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังตอ่ไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม 
/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง** 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAFÉ – 
วัดพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน                              (–/L/D) 

05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ 
คอยให้การตอ้นรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย 
และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใช้เวลาในการเช็คอิน 
สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD1 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง 10 นาที   

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
 **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพท่ีน่ังได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง 

(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่  

    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธรุะส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว -------------------------- 
นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตดุอยคำ เป็นวัดท่ีมีความสำคัญในจังหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี 
ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ดา้นหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หา่งจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร 
สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสท้ัง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 
ประกอบดว้ยเจดีย์บรรจพุระบรมสารรีิกธาตขุองพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนป้ัน 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 
ทางบริษัทฯขออนุญาตรับลูกค้าท่ีไดร้ับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ีรัฐบาลหรอืสาธารณสุขกำหนด/รับรอง 

พร้อมท้ังแสดงเอกสารการไดร้ับการวัคซีนและผลตรวจโควิท-19  
ท่ีได้รับการรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่าน้ัน 

**เงื่อนไขการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปล่ียนแปลง  
ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เม่ือมีประกาศการเปล่ียนแปลง** 

 

 



จากน้ันพาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่ีสวนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN 
ซึ่งเป็นการจำลองสวนป่าดิบช้ืนขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้ท่านไดด้ื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ 
เดินเล่นในสวนป่าท่ีร่มรื่นจากเงาของต้นไม้ใหญ่ ชมน้ำตก เดินลัดเลาะลำธารท่ีเต็มไปดว้ยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 

เท่ียง    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
จากน้ันนำท่านชม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร เดิมช่ือ วัดพระธาตุเจา้ศรจีอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 

ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หา่งจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร 

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวหิาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณท่ีตั้ง 

เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตัง้แต่อดีตวา่ ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า 

เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษท่ี 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด 

ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ 

 
นำท่านออกเดินทางไปยัง ไร่กลางขุ่น เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีถือว่าพลาดไม่ได้เลย 

ท่ีน่ีนอกจากจะจำหน่ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผักผลไม้แล้วน้ัน ยังเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารัก 

พร้อมท้ังมีบริการทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลเปิดให้ได้เข้าไปถ่ายรูปกันอีกด้วย 

 

 



ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นำทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก  PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 

 

DAY 2  ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ  –วัดจองกลาง             (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารท้องถิ่นกรณหี้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ถำ้แก้วโกมล เป็นถ้ำท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย 
อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ท่ีค้นพบเพียง 3 แห่งท่ัวโลก เป็นถ้ำท่ีค้นพบดว้ยความบังเอิญโดยวิศวกรชาวไทย 
เป็นถ้ำท่ีทอดตัวลึกลงไปในพิภพ ทางเดินค่อยข้างแคบเล็กแต่ไม่ถึงกับอึดอัด 
ทางเจา้หน้าวนอุทยานทำทางเดินเป็นบันไดไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศึกษา ถ้ำแก้วโกมลแบ่งเป็น 5 ห้อง 
คือห้องพระทัยธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพลิดแพ้วมณีบุปผา 
ข้อดขีองถำ้แก้วโกมลคือคุณค่าของผลึกแคลไซต์ดงักล่าว ส่วนข้อเสียไม่ได้เกิดจากถ้ำแต่เกิดจากมนุษย์ 
คืออุณหภูมิจากมนุษย์ทำให้เกิดผลกระทบต่อแคลไซต์ 
การไปแตะไปจับทำให้ผลึกแร่สีขาวสวยสะอาดตาเปล่ียนเป็นสีดำคล้ำ 

 
จากน้ันนำท่านไปชม ทุ่งดอกบัวตอง ท่ีดอยแม่อูคอ จะบานสะพรั่ง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอรา่ม ต้อนรับทุกสายตาท่ีมาเยือน  

 

 



เท่ียง    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตดุอยกองมู เป็นวัดศักดิสิ์ทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจงัหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน 

ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 

ตรงบริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซา้ยมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

ก็จะถงึบริเวณวัดพระธาตดุอยกองมูเดิมมีช่ือเรียกว่า วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดีย์ท่ีสวยงาม 2 องค์ 

พระเจดีย์องค์ใหญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เม่ือ พ.ศ. 2403 เป็นท่ีบรรจพุระธาตขุอง พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา 

จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเม่ือ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน 

คนแรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมูน้ีสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตวัเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน 

 
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหงิค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปท้ังองค์ 

มีส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก 

ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากน้ีทางดา้นจติรกรรม 

ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ 

ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวติความเป็นอยู่ของคนสมัยน้ันหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า 

และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ จากน้ันนำท่านไปยัง วัดจองคำ หรือ 

พระอารามหลวงวดัจองคำ ตั้งอยู่ขา้งกับวดัจองกลาง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน 

เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสรา้งตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ ส่ิงท่ีโดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ช้ัน และมีศาสนสถานท่ีสำคัญคือ 

 



วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ท่ีสุดของแม่ฮ่องสอน สร้างเม่ือ พ.ศ.2477 

โดยช่างชาวพม่าในวหิารเป็นท่ีประดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกวา้ง 4.85 เมตร 

สร้างเม่ือ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูป 

ขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีท่ีวหิารวัดสุทัศน์ เหตุท่ีเรียกช่ือวัดจองคำ เน่ืองจาก เสาวัดประดับ 

ด้วยทองคำเปลว 

 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นำทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3  ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น  –  สะพานประวัติศาสตร์ปาย           (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารท้องถิ่นกรณหี้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

ออกเดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) 

เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเห็นวา่พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีอันตราย 

อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีลักษณะเป็นพื้นท่ีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง 

ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนท่ีปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอหมอกท่ีลอยเหนือทะเลสาป 

กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให ้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมาแรง ยอดฮิต 

สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮอ่งสอน จนไดร้ับขนานนามวา่เป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" 

(ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ) 

 



 
นำท่านออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 

1,776 เมตร ทำใหพ้ื้นท่ี เหมาะสมอย่างย่ิงกับการปลูกชาพนัธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ 

หมู่บ้านโอบล้อมไปดว้ยทิวเขา แมกไม้ท่ี อุดมสมบูรณ์ 

บ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือในเรือ่งของชาและขาหมู่หม่ันโถว คล้ายกับดอยแม่สลอง (กองพลเดียวกัน) 

นักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวท่ีแห่งน้ีเพื่อดื่มด่ำกับการชิมชา และ ทานขาหมูหม่ันโถว บ้างก็หลีกหนี 

ความวุ่นวายมาหาความเงียบสบาย ของบ้านรักไทยแห่งน้ี บ้านรักไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่างไว้ให้นักท่องเท่ียว 

ได้สนุกสนาน เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์น้อย พาเขา้ไปชม "คุกดิน" และการขี่ม้าพาข้ามแดนไป ฝ่ังพม่า 

ท่ีบ้านรักไทยยังมีเกสถ์เฮาส์ริมน้ำ (บ้านดิน) ไว้บริการนักท่องเท่ียวท่ีต้องกับสัมผัสกับ ธรรมชาติแบบใกล้ชิด 

 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นำท่านออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตอย่างปาย 

ใช้เวลาเดินทางจากปายประมาณ 1 ช่ัวโมงกว่า การเดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้า จากน้ันขับตรงไปอีก 12 กิโลเมตร 

เจอแยกบ้านแม่ระนาเขา้ไปยังหมู่บ้านขับรถตรงไปอีก 4 กิโลเมตร เส้นทางทำใหม่ราดยางตลอดทาง 

สำหรับใครท่ีไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องอาศัยน่ัง รถตู้ปาย -เมืองแม่ฮ่องสอน 

หรือน่ังรถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเข้าหลังจากน้ันอาจโบกรถหรือนัดแนะกับรถในหมู่บ้านให้มารับ 

เม่ือมาถึงหมู่บ้านเราก็จะไดเ้จอกับรา้นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งเป็นร้านขึ้นช่ือของท่ีน่ี 

 

 



เพราะนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยในราคาหลักสิบให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ 

จะเห็นวา่ตัง้อยู่ในมุมท่ีเหมาะเจาะมองเห็นภูเขาท่ีสวยงามสลับซับซ้อน 

 
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน 

บริเวณวดัเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ท่ีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย 

โดยประวัตขิองวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสรา้งขึ้นในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็นท่ีตัง้ของเจดีย์เก่าหรือท่ีเรียกวา่ 

“เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นท่ียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า 

นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหวพ้ระนอน แล้วท่ีน่ียังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตวัเมืองปาย – แม่น้ำปาย 

 
นำท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย  ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรท่ี 88 

ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนประตสูู่อำเภอปาย 

สะพานแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น 

เพื่อใช้ขา้มแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง 

อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครัง้หน่ึง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งน้ีว่า “สะพานประวัติศาสตร์” 

ในอดีตสะพานแห่งน้ีถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้น้ีท้ิง 

และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรฐัมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่   

สะพานประวตัิศาสตร์ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอำเภอปายอยู่เป็นประจำ เพราะถอืเป็นอีกหน่ึง 

แลนด์มาร์คของปายท่ีไม่ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถา่ยภาพ   

 

 



 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  

นำทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4  จุดชมวิวหยุนไหล –  AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 
(ดอนเมือง)                                                                                (B/L/–) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จดุชมวิวหยุนไหล หา่งจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ  1.6  กิโลเมตร 
เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 
สามารถมองเห็นทะเลหมอกท่ีถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ 
และทัศนียภาพบ้านเรอืนของเมืองปายท่ีถูกปกคลุมด้วยสายหมอก   คำว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง 
แหล่งท่ีเมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานท่ีอพยพมาจากเมืองจีน 
แต่ในท่ีสุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จดุชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ท้ังฤดูฝนและฤดูหนาว  
บริเวณจุดชมววิได้จดัทำเป็นระเบียงชมววิและจุดถา่ยภาพน่ารักๆ หลายจุด ท้ังระเบียงชมววิ จุดคล้องกุญแจคู่รัก  
ป้ายร้อยท่ีบอกรัก  และศาลาสำหรบัน่ังชมวิว 

 
เท่ียง    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

นำท่านเช็คอินท่ี AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบินแหง่แรกของเชียงใหม่ 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครือ่งบินท่ีนำเครื่องบิน Airbus A330-300 ลำใหญ่ 

 

 



ของการบินไทยท่ีปลดระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นรา้นกาแฟ 
จำลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้น่ังจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการน่ังเครื่อง 

 
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

18.10 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD9 เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง05 นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
 **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพท่ีน่ังได้ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง 

(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 
19.15  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

***************************************************************************** 
อัตราค่าบริการ   

วันท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว 

13 – 16 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

16 – 19 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

21 – 24 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

24 – 27 พฤศจิกายน 2564 9,999 2,500 

27 – 30  พฤศจิกายน 2564 10,999 2,500 

13 – 16 ธันวาคม 2564 9,999 2,500 

18 – 21 ธันวาคม 2564 10,999 2,500 

19 – 22 ธันวาคม 2564 9,999 2,500 

21 – 24 ธันวาคม 2564 9,999 2,500 

25 – 28 ธันวาคม 2564 10,999 2,500 

 



** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  
** (ไม่มีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)** 

**หากต้องการทำกรุ๊ปส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หน้าท่ีได้** 
ข้อสำคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกวา่ 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณพีัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่าน้ัน การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมน้ันๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่าน้ัน นักท่องเท่ียวตา่งชาตจิะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมีสถานท่ี รา้นค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะคำนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

หากกรณีท่ีจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จา่ยเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ท้ังน้ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะทำตามเงื่อนไขตา่งๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควดิ-19 
และการลงทะเบียนตา่งๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 
รวมถงึค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแหง่ กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณพีิเศษ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยตามจรงิท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

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

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเท่ียวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นำเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทำให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน 

อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  



- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท 
คุ้มครองท้ังคนไทยและชาวตา่งชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีออกเดินทาง 
ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวริัติ หรืออาหารสำหรบัมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได ้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กำหนด 

- ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนท่ีชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันน้ี 
กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีกำหนด 
และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีท่ีมีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดมีท่ีน่ังจำกัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่าน้ัน  

- กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกำหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านได้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
*ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกับวันหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชำระแล้วท้ังหมด  



- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละจังหวัด 
หรือการยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี

 
หมายเหตุ  

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรณุาแจ้งเจา้หน้าท่ีเป็นกรณพีิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจา้หน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบรกิารหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ 
ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน 
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ันกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง 
(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จา่ยการดำเนินการต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 
และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน 
ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 
โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหท่้านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

**เม่ือท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 



 


