
 

 

 

Code: IG09-POL-Grand-10QR-Jun-Dec-78-83-A0706 

เชยีงใหม ่เหนอืเมฆ … เชยีงใหม ่มอ่นแจม่ 3วนั 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัมอ่นแจม่ 1คนื เมอืงเชยีงใหม ่1คนื  

ขา้วซอยรา้นอรอ่ยเชยีงใหม ่เมนสูดุฟินส!์หมกูระทะบนดอย  

ราคาเริม่ตน้ 6,888 บาท เดนิทางกรกฎาคม-ธนัวาคม 63 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)สูท่า่อากาศยาน

นานาชาตเิชยีงใหม ่น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3445  

07.30-08.45 ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยค า - รา้นอตุสาชงทีบ่า้น - แมก่ าปอง – 

The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 

 เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ)  



 

 

 

2  มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระ

ธาตดุอยสเุทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ  อาหารเชา้ / เทีย่ง  

3 รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีพุรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์– 

ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เทีย่วบนิ FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05  อาหารเชา้ / เทีย่ง (ขา้วซอย) 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ั่ง 

หมายเหต ุ

24-26 กรกฎาคม 63 7,888  

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,000 

บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 15  

31กรกฎาคม-2 สงิหาคม  6,888 2,000 15 บนิ Viet Jet 

7-9 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 บนิ Viet Jet 

14-16 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

21-23 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

28-30 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15  

4-6 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

11-13 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

18-20 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

25-27 กนัยายน 63 7,888 2,000 15  

2-4 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

9-11 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

16-18 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15  

23-25 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15  

30ตลุาคม-1 พฤศจกิายน  7,888 2,000 15  

6-8 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

13-15 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

20-22 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15  

27-29 พฤศจกิายน 7,888 2,000 15  

4-6 ธันวาคม 63 8,888 2,000 15  

11-13 ธันวาคม 63 7,888 2,000 15  

18-20 ธันวาคม 63 7,888 2,000 15  



 

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

 

Departure    FD3445 DMK-CNX 07.30-08.45 

Return          FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

 

ไฟลท์เฉพาะ 24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม 

Departure FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

Return FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่ง เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไฟลท์ส าหรบักรุป๊ 31กรกฎาคม-2สงิหาคม 63 เดนิทางโดยสายการบนิ Viet Jet 

31JUL VZ100 BKK-CNX 07.30-08.50 

02AUG VZ109 CNX-BKK 18.10-19.30 

ไฟลท์ส าหรบักรุป๊ 7-9 สงิหาคม 63 เดนิทางสายการบนิ Viet Jet 

07AUG BKK-CNX VZ100 06.10-07.30 

09AUG CNX-BKK VZ109 18.10-19.30 

**สายการบนิ Viet Jet ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู*ิ* 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- วดัพระธาตดุอยค า –  

                   รา้นอตุสาชงทีบ่า้น - แมก่ าปอง – The Giant Chiangmai – มอ่นแจม่ 

                     เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ ) 

 

25-27 ธันวาคม 63 

9,888  

 

 

 

 

 

 

 

2,000 15  



 

 

 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก *หมายเหต:ุ 

เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที ่24-26 กรกฎาคม  และ 31กรกฎาคม-2สงิหาคมนดัเจอสนามบนิ 04.30น. ไฟลท์บนิ  

FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

 

ส าหรบักรุป๊เดนิทางโดยสายการบนิ Viet Jet ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

07.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3445  

 

08.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่รับสัมภาระ ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกทา่นบรเิวณ

ทางออก จากนัน้น าท่านขึน้รถตูป้รับอาการVIPเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า หลวงพ่อทันใจ อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิ 

ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ต าบลแมเ่หยีะ อ.เมอืง มอีายรุาวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม ่เดมิชือ่ 

วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มอีงคห์ลวงพอ่ทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัพญากอืนา กษัตรยิ์

แห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาตติ่างก็มาเที่ยว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะ

บคุคล) นอกจากนีบ้นวัดพระธาตดุอยค ายงัมจีดุชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยาม

ค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตเุหลอืงอรา่มสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นอุตสาชงทีบ่า้น ชือ่รา้นมาจากชือ่ของคุณยาย “อตุสา” และเตมิค าต่อทา้ยดว้ย  ชงทีบ่า้น  รา้น

เป็นบา้นไมแ้บบอบอุ่น ใหค้วามรูส้กึเหมือนน่ังจบิกาแฟอยู่ที่บา้น เมนูมีทัง้กาแฟ เครื่องดื่มอื่นๆ และขนมโฮมเมด  

สามารถน่ังเลน่ไดเ้พลนิ ๆดดูดืม่ความสดชืน่จากธรรมชาตจิรงิๆ และยงัสามารถถา่ยรปูกบัมมุสวยๆได ้  

เดนิทางไปกนัตอ่สูบ่า้นแมก่ าปอง สมัผัสวถิชีวีติสดุเรยีบงา่ยของชาวบา้น เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ  กลางหบุเขาทีใ่ครๆตา่งก็มา

เชค็อนิ ถา่ยรปูสวยๆกนั ดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละความเรยีบง่ายของหมูบ่า้นนี้ท าใหนั้กท่องเทีย่วต่างมาเยีย่มเยยีนไมข่าดสาย 



 

 

 

ทีน่ีอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มทีัง้รา้นอาหารเมอืง ไขป่่าม มนัเผา สม้ต า ไสอ้ัว่ใหเ้ลอืกทานกันอยา่งมากมาย อสิระให ้

ทา่นเลอืกเดนิเลน่ ถา่ยรปูไดต้ามสบาย ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่The Giant Chiangmai รา้นกาแฟบนตน้ไมส้ดุฮติ ชมววิสวยขัน้เทพ สมัผัสบรรยากาศสดุชวิ 

ใหท้า่นอสิระหรอืจะเลอืกซือ้เคก้ทีน่ีท่านไดต้ามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยูใ่นศูนยพ์ัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อ าเภอแมร่มิ เชยีงใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางขนุเขา ทุง่ดอกไมต้าม

ฤดกูาลบนดอย จดุชมววิหลักๆของดอยมอ่นแจม่ มอียูส่องดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสดุลูกหูลูกตา อกีดา้น

เป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดูกาล น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัดอย

มอ่นแจม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ เมนหูมกูระทะ 2ทา่น/1ชุด (มือ้ที ่2) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: บา้นภหูมอก หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง        มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ –  

                    วดัพระธาตดุอยสเุทพ – ถนนคนเดนิทา่แพ              เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

  อสิระถ่ายรูปชมววิยามเชา้บนม่อนแจ่มตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดเช็คอนิแห่งใหม ่

Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดนิชม

ธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้สีันสวยงามไปตลอด

แนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดูกาลเบง่บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอก

บานไมรู่โ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถา่ยรปูในทุง่ดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ทีน่ีม่บีรกิารใหเ้ชา่ชดุ

ชดุฮนับก (ชดุประจ าชาตเิกาหล)ี และชดุชนเผา่ เชา่ใสถ่า่ยรปูราคาเชา่ ชดุละ 50 บาท(ไมร่วมในค่าทัวร)์ อสิระถ่ายภาพ

บรรยากาศตามอัธยาศัย น าท่านสู ่ไรด่อกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอด

ทัง้ปี ไมร่วมคา่เขา้ชม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุเชค็อนิแหง่ใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒา่ 

ไฮไลทข์องทีน่ีอ่ยูท่ี ่หุน่ฟางคงิคองยกัษ์ และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุง่นาสเีขยีวทีม่ภีเูขา

โอบลอ้มไว ้ทีน่ีย่งัมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อยา่งสะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนอืทุง่นา ไปยงักระท่อมปลายนา 

ดว้ยระยะทางกวา่ 100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรปูเชค็อนิกนัได ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย  น าท่านสู่ วดัตน้เกว๋น (วดัอนิทราวาส) วัดเก่าแก่ สไตลล์า้นนาแท ้ๆ  สิง่ทีส่ าคัญของวัดนี้คอื ศาลา

จัตรุมขุซึง่พบเพยีงหลังเดยีวในภาคเหนอื เป็นตน้แบบ ในการออกแบบหอค าหลวงซึง่ตัง้อยูก่ลางอทุยาน

หลวงราชพฤกษ์อกีดว้ย วัดแห่งนี้นยิมใชเ้ป็นทีถ่่ายพรเีวดดิง้ และถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลาย

เรือ่ง เชน่ รากนครา เพลงิพระนาง และลา่สดุอยา่งละครเรือ่ง กลิน่กาสะลอง ที ่ญาญา่ อรัุสยา และ เจมส ์

มาร ์เป็นนักแสดง  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตดุอยสุเทพ หรอืมชีือ่

เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ซึง่เป็นปชูนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่งหนึง่ใน

จังหวัดเชยีงใหมร่วมถงึเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็มไป

ดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถา่ยรปูจากเด็กๆ ชาวเขาทีแ่ตง่ตัวพืน้เมอืงดแูลว้น่ารัก  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิทา่แพ เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ขนาดใหญ่ มขีองขาย

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แฟชั่น หรอื ของพืน้เมอืง กระเป๋า เสือ้ผา้ ผา้พันคองานหัตถกรรมพืน้บา้น

นานาชนดิ ผา้ทอมอื งานไมแ้กะสลัก กระเป๋า ผา้พันคอ โคมไฟ โปสการด์สวยๆ ของทีร่ะลกึต่างๆ งาน

ศลิปะรว่มสมัย ภาพเขยีนสนี ้า สนี ้ามัน งานแฮนดเ์มดต่างๆ ทีรั่บรองว่าสนิคา้แต่ละชนดิมไีอเดยีเกไ๋กไ๋ม่

ซ ้าใครแน่นอน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั

แรม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: เชยีงใหม ่อยูด่ ี หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       รา้นโกเหนง่ – วดัศรสีพุรรณ - บา้นขา้งวดั - One Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์–  

                    ตลาดวโรรส – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                     เชา้, เทีย่ง (เมนขูา้วซอย) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่5) 

เดนิทางสู ่รา้นโกเหนง่ รา้นนี้โด่งดังมากในหมู่นักท่องเทีย่ว นยิมมา

ทาน มาถ่ายรูปกัน นอกจากปาท่องโก๋รูปร่างสะดุดตา เช่น นอ้ง

ไดโนเสาร์ นอ้งกบ ถ่ายรูปก็เก๋ รสชาตกิ็ดี กรอบอร่อย และน ้าเตา้หู ้

อร่อยกลมกล่อมนัน้ ยังมเีมนู  ขา้ว โจ๊ก ไข่ลวก อกีดว้ย เรยีกไดว้่ามา

รา้นนีไ้ดท้กุอยา่งไมว่า่จะอิม่เบาๆหรอือิม่แบบจัดเต็ม  

จากนัน้เดนิทางสู่ วดัศรสีุพรรณ มปีระวัตกิารก่อสรา้งมาตัง้แต่ครัง้

อดตีกวา่ 500 ปี ในรัชสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษัตรยิเ์ชยีงใหมร่าช

ธาน ีและพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ให ้



 

 

 

มหาอ ามาตยช์ือ่เจา้หมืน่หลวงจ่าค า สรา้งวัดชือ่ว่า “วัดศรสีพุรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรี

สพุรรณ” ภายในวัดมอีโุบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชมุชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครือ่งเงนิชมุชนวัว

ลาย ซึง่เป็นชมุชนท าหัตถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดเชยีงใหม ่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นขา้งวดั ใหท้า่นเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ในบรรยากาศแบบบา้นๆ บา้นขา้งวัดเป็น

คอมมูนติีม้อลลส์ไตลพ์ืน้เมอืง ตัง้อยูใ่นซอยวัดอโุมงค ์ออกแบบสรา้งจากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้ง

ชุมชนที่มีว ิถีชีว ิต มีปฏิสัมพันธ์คลา้ยกับการอยู่ร่วมกันของผูค้นในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน 

ชว่ยเหลอืกัน ดูแลซึง่กันและกัน ภายใตก้ารออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยทีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิองิบรรยากาศ

แบบสมยัเกา่ผสมกบัความรว่มสมยัในปัจจบุนัจงึกอ่ใหเ้กดิขึน้มาเป็นชมุชนบา้นขา้งวัด 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมนขูา้วซอย 

เดนิทางสู ่วนั นมิมาน เชยีงใหม ่One Nimman โครงการคอมมนูติีใ้น

สไตลย์ุโรปผสมลา้นนาแลนดม์ารค์ใหม่ตัง้อยู่ในย่านนมิมานเหมนิทร ์ชาว

เชยีงใหม่และนักท่องเทีย่วรูจั้กในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละ

งานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหารดไีซน์เก ๋ดว้ยโครงสรา้ง

อาคารที่ก่อดว้ยอิฐดินเผา มีซุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิ่นอายลา้นนาผสม

สถาปัตยกรรมยโุรปมองแลว้สวยสะดุดตามาก อกีจุดหนึง่ทีไ่ดรั้บความนยิม

ก็คอืภายในโซนรา้นอาหารทีร่วบรวมรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ บารท์อ้งถิน่ชือ่

ดังระดับ Signatureในเชยีงใหม่ มีการรังสรรค์เมนูคุณภาพมากมาย มา

ถา่ยรปูทีน่ีเ่หมอืนก าลังเทีย่วอยูท่ีย่โุรป อสิระใหถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย  

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิท่องเทีย่วตามอธัยาศยัที ่ถนนนมิมานเหมนิทร ์ฮปิสตรีทของเชยีงใหม่ ถนนนิมมานมี

ทัง้หมด 17 ซอย แตล่ะซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ทีพ่ักและรา้นอาหาร แนวๆ มากมาย โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรม

และไอเดยีสรา้งสรรค์ อสิระเลอืกเดนิตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาก่อนเดนิทางกลับน าท่านเดนิทางไปซือ้ของฝากที ่

ตลาดวโรรส หรอืกาดหลวงเชยีงใหม ่อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากลับเชน่หมทูอด ไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม แคบหม ูของทีข่ ึน้ชือ่

จะเป็นหมทูอด แหนมทอด และ ไสอ้ัว่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17.30น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

19.55น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิ FD3430  

21.05น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 



 

 

 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 6 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 



 

 

 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


