
                             

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22120 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

เดนิทางโดยสายการบนิ น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

3-5 ธันวาคม 64 7,990  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา) 

1,500 

1,500 8 

10-12 ธันวาคม 64 8,990 1,500 8 

11-13 ธันวาคม 64 7,990 1,500 8 

25-27 ธันวาคม 64 7,990 1,500 8 

31ธันวาคม-2มกราคม 65 9,990 1,500 8 

21-23 มกราคม 65 7,990 1,500 8 

5-7 กมุภาพันธ ์65 6,990 1,500 8 

19-21 กมุภาพันธ ์65 6,990 1,500 8 

25-27 กมุภาพันธ ์65 6,990 1,500 8 
 
 
 

 
04.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบนิไทยแอร์เอเชยี 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
06.55น.  บนิลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่

FD3199 
08.30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง รับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นขึน้รถตูป้รับ

อากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมี

นักทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมสมัผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจํานวนมากจะมตีน้พญาเสอื

โคร่งทีข่ ึน้อยู่รมิถนนออกดอกสวยงาม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศบรเิวณทางผ่านทีม่ีดอก

วนัที1่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ดอยแมส่ลอง-ไรช่าวงัพดุตาล-พระบรมธาตเุจดยี ์

             ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีรา้นของฝากแมล่อง101กรที-ีวดัรอ่งขุน่-สงิหป์ารค์ 



                             
พญาเสอืโคร่งสชีมพูสสีนัสวยงาม (ดอกซากรุะ/ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเพียงปีละครัง้ การบานขึน้อยู่กับธรรมชาตแิละสภาพ
อากาศ ทางบรษัิทฯไม่สามารถกําหนดได)้ ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึน้ชือ่ของดอยแม่สลองตัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาต ิมคีาเฟ่ที่

เปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าพักผ่อน มมีุมน่ังเลน่ ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ  แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตเุจดยี์

ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ีเป็นเจดยีท์รงลา้นนาประยกุต ์บรเิวณนี้ถอืเป็น
จุดชมววิยามเย็นทีส่วยจุดหนึง่ของดอยแม่สลอง  รา้นของฝากแม่สลอง 

101กรนีท ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากชมววิไร่ชา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) จนียนูนาน 

บา่ย ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามทีวั่ดร่องขุ่น ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิชัย 

จิตรกรชาวเชียงราย สถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ย

ประณีต อุโบสถสีขาวบรสิุทธิส์ะอาด ประดับประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวจิติร 

ไร่บุญรอด หรอื สงิหป์ารค์ แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม จัดเป็นรูปแบบ

ฟารม์ทัวร ์มกีารปลูกพชื/ดอกไมห้ลายชนิดอสิระถ่ายรูปสวยงาม สามารถน่ังรถราง

ชมบรรยากาศหรอืชมดอกไมไ้ด ้(ทัวรไ์มร่วมคา่รถราง) 

 เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)   

 ทีพ่กั: Work Den Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เ้า้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

วัดร่องเสือเตน้ ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา

ศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้าหลัก เทีย่วชมววิดอยชา้งสามารถ

มองเห็นววิมุมสงูของแนวภูเขานอ้ยใหญ่ไดอ้ย่างสวยงาม แวะจุดชมววิ

อา่งเก็บน้ําแมส่รวย ชมววิทวิทศันไ์ดแ้บบพาโนราม่าอย่างสวยงาม แวะจุด

ชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 บริเวณบา้นแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกวา้ง 

สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบดา้น มีรา้นคา้ชาวเขาเผ่าอาข่าขายสนิคา้

เกษตร จําหน่ายกาแฟสด สองขา้งทางมทีวิทัศน์งดงาม แวะจุดชมววิดอย

ลา้นสัมผัสไอเย็นกับทัศนียภาพรอบดา้นทีส่วยงามเลอืกซือ้จบิกาแฟดอย

ชา้งทีโ่รงงานกาแฟดอยชา้ง แวะYayo Cafe ตัง้อยู่ในพื้นทีห่มู่บา้นดอย

ชา้งซึง่เป็นหนึ่งในแหล่งพื้นทีเ่พาะปลูกกาแฟอาราบกิา้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุใน

ประเทศไทย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)อาหารอาขา่ 
 เดนิชมววิหมู่บา้นแม่กําปอง หมู่บา้นเล็กๆกลางหุบเขา โอบลอ้มดว้ย

ตน้ไม ้ลําธาร และ น้ําตก มอีากาศดตีลอดทัง้ปีชาวบา้นมวีถิชีวีติแบบเรียบ

งา่ยแวะถา่ยรูปเดนิชมววิ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่   

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที ่5) ณ รา้นอาหารกาแล เป็นรา้นทีเ่ปิดบริการมา

เกอืบ 40 ปี แลว้ เป็นรา้นอาหารทีแ่วดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ สวนดอกไม ้

กลางเมอืงเชยีงใหม ่

   ทีพ่กั:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรอืระดบั

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัที2่    วดัรอ่งเสอืเตน้-ดอยชา้ง-จดุชมววิอา่งเก็บน า้แมส่รวย-จดุชมววิ กม.5+475 ดอยลา้น-โรงงานกาแฟดอยชา้ง- 

                Yayo Café-เชยีงใหม-่แมก่ าปอง-รา้นอาหารกาแล 

               รา้นกาแล-เมอืงเชยีงใหม ่                                                                                                                         



                             
 
 

 

เ้า้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 เทีย่วชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สมัผัสบรรยากาศอันสด

ชืน่ สูดอากาศบริสุทธิ ์ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย

ม่อนแจ่ม และใหท้่านถ่ายรูปสวนดอกไมป้างฮวา แลนดม์าร์คใหม่ของ
มอ่นแจม่ ชมววิภเูขาได ้360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับ

สายหมอก  

 โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ อิสระใหท้่านสนุกสนานกับ

กจิกรรมสดุตืน่เตน้ทา้ทายท่ามกลางธรรมชาตกิับซปิไลน์สดุเรา้ใจ และ

จังเกิล้โคสเตอรแ์ห่งแรกในประเทศไทย (ฟรเีครือ่งเลน่ Jungle Coaster 

1 รอบ กรณีลกูคา้ไมเ่ลน่เครือ่งเลน่รับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ถงึเวลาสมควรนําท่าน

เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทาง

กลบั 
18.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบนิAir Asia 

เทีย่วบนิที ่FD3440 
20.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

****************************************************************** 
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเ้ือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

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 

วนัที3่  ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน-์รา้นของฝาก- 

             ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

             หว้ยตงึเฒา่ 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไมน่อ้ยกวา่14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไมน่อ้ยกวา่14วัน /

วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ 2เข็ม 

หรอื  ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

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

72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุ า่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่น ัน้* 

 หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั (มาตรการจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีซือ้เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 520 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 คา่ทปิไกด ์300 บาท 

 ตา่งชาตชิาํระเพิม่ 800 บาท 

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

(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 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 ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 8 ทา่น 

 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 



                             

 


