
                             

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 22111 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

MSFD02 

 
10.45น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

12-15 พฤศจกิายน 64 8,555 ไมม่รีาคาเด็ก 2,000 8 

20-23 พฤศจกิายน 64 8,555 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 
1,500 

2,000 8 

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่นอากาศยานเชยีงใหม-่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-ถนนคนเดนิปาย 

 



                             

 
13.45น.  นําทา่นบนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3433 
15.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 เดนิทางสูอํ่าเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย เปรยีบเสมอืนประตสููอํ่าเภอปาย ถูกสรา้งขึน้ในสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจบุนัไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ มสีะพานปนูคอนกรตีสรา้งอยูเ่คยีงขา้ง อสิระใหท้า่นเก็บภาพถา่ยทีส่วยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่1) 
 ชม ถนนคนเดนิเมอืงปาย เป็นแหลง่รวบรวมของกนิ ของฝาก ของทีร่ะลกึ งานแฮนดเ์มดน่ารักๆ ไวอ้ย่างมากมาย อสิระใหท้า่น

เดนิเลน่ ชลิๆ รับลมหนาว ตามอธัยาศยั (เปิดทกุวนั 16.00 - 22.00 น.) 

 ทีพ่กั: โรงแรม Diamond Village,โรงแรมโยมา ปาย หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 
เ้า้   จุดชมววิทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดไฮไลทช์มววิทะเลหมอกเมอืงปาย โดดเด่นดว้ยชือ่สไตลจ์ีน สดุโรแมนตกิ สามารถ

มองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงปายทัง้เมอืงในยามเชา้วดัน้ําฮ ูวดัทีเ่กา่แกเ่ป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง 

  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 
จดุชมิววิดอยกิว่ลม ปาย - ปางมะผา้ หรอืจดุชมววิหว้ยน้ําดงั ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศเย็นชืน่ชมธรรมชาตเิคลา้หมอกทีส่วยงาม 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ ลไีวน์รักไทย รสีอรท์  อาหารสไตลจ์นียูน
นาน ดว้ยเมนูซกิเนเจอร์ 'ขาหมูและหมั่นโถว' พรอ้มชมบรรยากาศทวิทัศน์

ความงดงามของไร่ชาแห่งหมู่บา้นรักไทยอยู่บนเนนิสงูไลร่ะดับขัน้บนเขามวีวิ
ทีง่ดงามมาก 

 หมู่บา้นกะเหรี่ยงคอยาว บา้นหว้ยเสือเฒ่า ชมวิถีชีว ิต และถ่ายรูปกับ 

กะเหรีย่งคอยาวได ้มรีา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ จะเป็นผา้ทอมอื กําไรเงนิ-หยก 
สรอ้ยคอ เครือ่งประดบัชนเผา่ตา่งๆสกัการะเทีย่วชม วัดก้ํากอ่ เป็นวัดเกา่แก่

คูบ่า้นคูเ่มอืง มสีถาปัตยกรรมทีง่ดงามมากชมวัดพระธาตดุอยกองมู เป็นวัด

ศักดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมืองมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ จากวัดสามารถ
มองเห็นววิตัวเมอืงแม่ฮอ่งสอนไดอ้ย่างชดัเจน ดา้นหลังวัดมีรา้นกอ่นตะวัน

ลับแนวเหลีย่มภูผา (Before Sunset Coffee) เป็นรา้นกาแฟทีอ่บอวลไปดว้ย

กลิน่อายของงานศลิปะ เป็นจุดชมววิทีส่วยงามจุดหนึง่ยามเย็นชมตะวันลับฟ้า
ทีส่วยงาม ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-จองคํา เปรียบเสมอืนวัด

แฝดตัง้อยู่ในกําแพงเดียวกัน เมื่อมองจากดา้นหนา้ วัดจองคํา จะอยู่ดา้น

ซา้ยมอื สว่นวดัจองกลางจะอยู่ทางขวามอื เสมอืนเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมอืงไทใหญ่แหง่นี้ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)   

ทีพ่กั: โรงแรม ใบหยก ้าเลต ์หรอื โรงแรม งามตา หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่  จดุชมววิหยุนไหล-วดัน า้ฮู-จดุชมิววิดอยกิว่ลม ปาย ปางมะผา้-ลไีวนร์กัไทย-หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒา่- 

              วดัก า้กอ่-วดัพระธาตดุอยกองมู-รา้นกอ่นตะวนัลบัแนวเหลีย่มภูผา-วดัจองกลาง-จองค า 



                             
 

 
 
 
 
 

เ้า้       บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เดนิทางสู ่อ.ขนุยวม ชมความงดงามของทุ่ง

ดอกบัวตองบาน ดอยแม่อูคอ เป็นทุ่งบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

กวา้งกวา่ 500ไร่ งานเทศกาล1ปีม1ีหน 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  

  นําคณะเดนิทางสูแ่มส่ะเรยีง ชมทุง่ดอกบวัตอง ดอยแมเ่หาะ อสิระใหท้า่น

ชมความงามถ่ายภาพตามอัธยาศัยเดนิทางสูเ่ชยีงใหม่ ชมทัศนียภาพ

ความงดงาม สวนสนบอ่แกว้ ถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศคลา้ยเกาหล ีโรแมนตกิ

สดุๆ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7)   

ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 

เ้า้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) 

  เทีย่วชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ 

สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลใหท้่านถ่ายรูปสวน

ดอกไมป้างฮวา ชมววิภูเขาได ้360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้

กบัสายหมอก  

 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน์ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมสดุ

ตืน่เตน้ทา้ทายท่ามกลางธรรมชาตกิับซปิไลน์สุดเรา้ใจ และจังเกิล้โคสเตอร์

แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรเีครือ่งเลน่ Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลกูคา้ไม่

เลน่เครือ่งเลน่รับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทางกลบั 

18.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3440 

20.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเ้ือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัที4่    ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน-์รา้นของฝาก-ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่ 

               ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

วนัที3่    อ.ขุนยวม-ทุง่ดอกบวัตองดอยแมอู่คอ-แมส่ะเรยีง-ทุง่ดอกบวัตองดอยแมเ่หาะ-เชยีงใหม-่สวนสนบอ่แกว้-เมอืงเชยีงใหม ่

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จดุเช็คอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม/ Moderna 2เข็ม/Pfizer2เข็ม/ Sputnik V2เข็ม/ AstraZeneca อยา่งนอ้ย 1เข็ม, Johnson & Johnson อยา่งนอ้ย 1เข็ม (ไม่

นอ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขว ้ตามทีจั่งหวดัปลายทางก าหนด 

หรอื  ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

 หรอื มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่น

เดนิทาง) 

 



                             
 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             

 


