
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง

 
 
 

 
04.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  
06.55น.  บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3199 
08.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านขึน้รถตูป้รับ

อากาศเดนิทางท่องเที่ยว เดนิทางท่องเทีย่วดอยแม่สลอง ในชว่งฤดูหนาวจะมนัีกท่องเที่ยว

มาเที่ยวชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจ านวนมากจะมีตน้พญาเสอืโคร่งที่ข ึน้อยู่รมิ
ถนนออกดอกสวยงาม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศบรเิวณทางผา่นทีม่ีดอกพญาเสอืโคร่งสชีมพูสสีัน

สวยงาม (ดอกซากรุะ/ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเพยีงปีละครัง้ การบานขึน้อยู่กับธรรมชาตแิละ
สภาพอากาศ ทางบรษัิทฯไม่สามารถก าหนดได)้ ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึน้ชือ่ของดอยแม่สล
องตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิมีคาเฟ่ที่เปิดบรกิารใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าพักผ่อน มีมุมน่ังเล่น 
ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ  แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหา

สนัตคิรี ีเป็นเจดยีท์รงลา้นนาประยุกต ์บรเิวณนี้ถอืเป็นจุดชมววิยามเย็นทีส่วยจุดหนึง่ของดอยแม่
สลอง  รา้นของฝากแมส่ลอง 101กรนีท ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากชมววิไร่ชา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) จนียนูนาน 

บา่ย ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามที่วัดร่องขุ่น ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิชัย จติรกรชาวเชยีงราย 

สถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีต อุโบสถสขีาวบริสุทธิส์ะอาด ประดับ

ประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวจิติร ไร่บุญรอด หรือ สงิหป์าร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่สวยงาม 

จัดเป็นรูปแบบฟารม์ทัวร ์มกีารปลูกพชื/ดอกไมห้ลายชนดิอสิระถ่ายรูปสวยงาม สามารถน่ังรถรางชมบรรยากาศหรอืชมดอกไมไ้ด ้(ทัวรไ์ม่รวม

คา่รถราง) 

 เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)   

 ทีพ่กั: Work Den Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

วัดร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลก

ตาศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าหลัก เที่ยวชมววิดอย
ชา้งสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของแนวภูเขานอ้ยใหญ่ไดอ้ย่าง

สวยงาม แวะจุดชมววิอ่างเก็บน ้าแม่สรวย ชมววิทวิทัศน์ไดแ้บบ

พาโนราม่าอย่างสวยงาม แวะจุดชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 

บริเวณบา้นแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกวา้ง สามารถมองเห็น

ทวิทัศน์รอบดา้น มีรา้นคา้ชาวเขาเผ่าอาข่าขายสนิคา้เกษตร จ าหน่ายกาแฟสด สองขา้งทางมีทวิทัศน์งดงาม แวะจุดชมววิ

ดอยลา้นสัมผัสไอเย็นกับทัศนียภาพรอบดา้นที่สวยงามเลอืกซือ้จบิกาแฟดอยชา้งทีโ่รงงานกาแฟดอยชา้ง แวะYayo Cafe 

ตั ้งอยู่ในพื้นที่หมู่บา้นดอยชา้งซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่ง พืน้ทีเ่พาะปลูกกาแฟอาราบกิา้ที่

เหมาะสมทีส่ดุในประเทศไทย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)อาหารอาขา่ 
 เดนิชมววิหมู่บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆกลางหุบ

เขา โอบลอ้มดว้ยตน้ไม ้ล าธาร และ น ้าตก มอีากาศดี

ตลอดทัง้ปีชาวบา้นมีวถิีชวีติแบบเรียบง่ายแวะถ่ายรูป

เดนิชมววิ จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่   

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ รา้นอาหารกาแล เป็น

รา้นทีเ่ปิดบรกิารมาเกอืบ 40 ปี แลว้ เป็นรา้นอาหารทีแ่วดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิสวนดอกไม ้

กลางเมอืงเชยีงใหม ่

   ทีพ่กั:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

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

                Yayo Café-เชยีงใหม-่แมก่ าปอง-รา้นอาหารกาแล 

               รา้นกาแล-เมอืงเชยีงใหม ่                                                                                                                         

วนัที1่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ดอยแมส่ลอง-ไรช่าวงัพุดตาล-พระบรมธาตเุจดยี ์

             ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีรา้นของฝากแมล่อง101กรที-ีวดัรอ่งขุน่-สงิหป์ารค์ 



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัส

บรรยากาศอันสดชืน่ สูดอากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางขุนเขา ทุ่ง

ดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และใหท้่านถ่ายรูปสวน
ดอกไมป้างฮวา แลนดม์าร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมววิภูเขาได ้

360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก  
 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน ์อสิระใหท้่านสนุกสนาน

กับกจิกรรมสดุตืน่เตน้ทา้ทายท่ามกลางธรรมชาตกัิบซปิไลน์สดุเรา้ใจ และจังเกิล้โคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรเีครือ่ง

เลน่ Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลกูคา้ไมเ่ลน่เครือ่งเลน่รับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) 

รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ถงึเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตัว

เช็คอนิเดนิทางกลับ 
18.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3440 

20.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

 
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 

 
 

 

 
 

 
 

 

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) 

 

 



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีซือ้เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 520 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 
กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• คา่ทปิไกด ์300 บาท 

• ตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 3,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 70% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


