
                             

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22084 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

โปรแกรมเชียงใหม่ แม่กําปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน 
 

ราคาเดียว 4,944 บาท  
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง/กรุ๊ป 
4-6,10-12 ธันวาคม 14  

14-16 มกราคม 15 
 

4,999 
ไม่มีราคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา) 
1,500 

 
1,500 
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05.40น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก  

03.40น.  นําท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบินAir 
Asia เที่ยวบินที่ FD3443 

04.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย 
นําท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว 

 พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุ
เทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็น
ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ 

เที่ยง ร้านมีนา มีข้าว คาเฟ่ เป็นร้านที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีการตกแต่งแบบเรือนไม้ที่ดัดแปลงมาจากยุ้งฉาง ท่านสามารถ
อิสระลิ้มลองเมนูสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาพของทางร้านได้มี
ข้าว5สี เป็นเมนูsignature ของทางร้าน อิสระอาหารมื้อเที่ยงตาม
อัธยาศัย 

 แวะชม ร้านอุตสาชงที่บ้าน คาเฟ่ท่ามกลางป่าริมลําธารใน
หมู่บ้านแม่ลาย สไตล์แบบบ้านไม้หลังเล็ก 2 ชั้นที่มองดูแล้วอบอุ่น 
ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้าน 

 นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม่กําปอง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มี
ประวัติความเป็นยาวนาน ลักษณะของหมู่บ้านมีลําห้วยไหลผ่าน 
โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เดินทางกลับเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 
เช้า     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) 

สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีต้น
สนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่น
เย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ  
นําท่านเที่ยวชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรี
เมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปํตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะไทยและล้านนา 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) 
 เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัส

วันท่ี1    ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเชียงใหม-่พระธาตุดอยสุเทพ-ร้านอุตสาชงที่บ้าน- 

                หมู่บ้านแม่กําปอง 

วันที่2  สวนสนแม่แตง – วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ปางฮวา – โป่งแยงจังเกิลโค
สเตอร์และซิปไลน ์-  ห้วยตึงเฒ่า  



                             

บรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา 
ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูป
สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิว
ภูเขาได้ 360องศา  

 โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์  อิสระให้ท่าน
สนุกสนานกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายท่ามกลาง
ธรรมชาติกับซิปไลน์สุดเร้าใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรก
ในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle Coaster 1 รอบ 
กรณีลูกค้าไม่เล่นเครื่องเล่นรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้ว) 

 ห้วยตึงเฒ่า ให้ท่านชมหุ่งฟางยักษ์รูปต่างกลางทุ่งนา
กว้างมีสะพานซูตองเป้ทอดยาวกลางทุ่งนา 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่พัก:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรือระดับเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงชมความงดงามของ วัดอินทรา
วาส (วัดต้นเกว๋น) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปํตยกรรมที่งดงามมาก มีศาลาจัตุรมุ ข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวใน
ภาคเหนือ  นําคณะสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคํา ตั้งอยู่บริเวณดอยคํา มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ร้านของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก 
ถึงเวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง 

13.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3440 
20.00น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่3    วัดพระสิงห์ – วัดต้นเกว๋น – วัดพระธาตุดอยคํา – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ –  
              ท่าอากาศยานดอนเมือง 

หมายเหตุสําคัญ: ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้  
Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม/ Moderna 2เข็ม/Pfizer2เข็ม/ Sputnik V2เข็ม/ AstraZeneca อย่างน้อย 1เข็ม, 
Johnson & Johnson อย่างน้อย 1เข็ม (ไม่น้อยกว่า14วัน) หรือวัคซีนไขว้ ตามที่จังหวัดปลายทางกําหนด 
 ผู้เคยติดเชื้อโควิด-14 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 40วัน  โดยใช้ใบรับรอง 
 มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่
รับรอง(ไม่เกิน22ชั่วโมงก่อนเดินทาง) 
 



                             

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-14 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-14  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-14 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-14 

อัตราบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่ารถ ค่าน้ํามัน และค่าบริการคนขับรถ  
 ค่าทิปไกด์ 
 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL 
มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัททําไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
 อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 

2 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ําหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 

เงื่อนไขการจอง 



                             

 เงื่อนไขการจอง 
 มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

หมายเหตุ 
• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ํา 3 ท่าน ( กรณี 1 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่

คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



                             

 


