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10.45น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  
13.45น.  น าทา่นบนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3433 
15.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

 เดนิทางสูอ่ าเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวัตศิาสตรท์า่ปาย เปรยีบเสมอืนประตสููอ่ าเภอปาย ถกูสรา้งขึน้ในสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบันไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ มสีะพานปนูคอนกรตีสรา้งอยูเ่คยีงขา้ง อสิระใหท้า่นเก็บภาพถา่ยทีส่วยงาม 

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

เดนิเลน่ ชลิๆ รับลมหนาว ตามอัธยาศัย (เปิดทกุวัน 16.00 - 22.00 น.) 

 ทีพ่กั: โรงแรม Diamond Village,โรงแรมโยมา ปาย หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
เชา้   จุดชมววิทะเลหมอกหยนุไหล เป็นจุดไฮไลทช์มววิทะเลหมอกเมอืงปาย โดดเด่น

ดว้ยชือ่สไตลจ์นี สดุโรแมนตกิ สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงปายทัง้เมืองใน
ยามเชา้วัดน ้าฮ ูวัดทีเ่กา่แกเ่ป็นทีป่ระดษิฐานของเจา้พ่ออุน่เมอืง 

  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 
จุดชมิววิดอยกิว่ลม ปาย - ปางมะผา้ หรือจุดชมววิหว้ยน ้าดัง ใหท้่านไดส้ัมผัส

อากาศเย็นชืน่ชมธรรมชาตเิคลา้หมอกทีส่วยงาม 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ ลไีวน์รักไทย รสีอรท์  อาหารสไตลจ์นียูนนาน 
ดว้ยเมนูซกิเนเจอร์ 'ขาหมูและหมั่นโถว' พรอ้มชมบรรยากาศทวิทัศน์ความงดงาม

ของไร่ชาแหง่หมูบ่า้นรักไทยอยู่บนเนนิสงูไลร่ะดับขัน้บนเขามวีวิทีง่ดงามมาก 
 หมูบ่า้นกะเหรีย่งคอยาว บา้นหว้ยเสอืเฒา่ ชมวถิชีวีติ และถา่ยรูปกับ กะเหรีย่งคอ

ยาวได ้มีรา้นจ าหน่ายของที่ระลึก จะเป็นผา้ทอมือ ก าไรเงิน-หยก สรอ้ยคอ 
เครือ่งประดับชนเผ่าต่างๆสกัการะเทีย่วชม วัดก ้ากอ่ เป็นวัดเกา่แกคู่่บา้นคูเ่มอืง มี

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามมากชมวัดพระธาตดุอยกองม ูเป็นวัดศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืง

มพีระธาตเุจดยีท์ีส่วยงาม 2 องค ์จากวัดสามารถมองเห็นววิตัวเมอืงแม่ฮอ่งสอนไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นหลังวัดมีรา้นกอ่นตะวันลับ

แนวเหลีย่มภผูา (Before Sunset Coffee) เป็นรา้นกาแฟทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่อายของงานศลิปะ เป็นจุดชมววิทีส่วยงามจุดหนึง่
ยามเย็นชมตะวันลับฟ้าทีส่วยงาม ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-จองค า เปรยีบเสมอืนวัดแฝดตัง้อยูใ่นก าแพงเดยีวกัน 

เมือ่มองจากดา้นหนา้ วัดจองค า จะอยู่ดา้นซา้ยมอื สว่นวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามอื เสมอืนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เมอืงไทใหญแ่หง่นี้ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)   

ทีพ่กั: โรงแรม ใบหยก ชาเลต ์หรอื โรงแรม งามตา หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

12-15 พฤศจกิายน 64 11,999 ไมม่รีาคาเด็ก 2,000 8 

20-23 พฤศจกิายน 64 11,999 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 
1,500 

2,000 8 

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่นอากาศยานเชยีงใหม-่ปาย-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย-ถนนคนเดนิปาย 

 

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

              วดัก า้กอ่-วดัพระธาตดุอยกองมู-รา้นกอ่นตะวนัลบัแนวเหลีย่มภูผา-วดัจองกลาง-จองค า 

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



                             
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เดนิทางสู ่อ.ขุนยวม ชมความงดงามของทุ่งดอกบัวตองบาน ดอย

แมอ่คูอ เป็นทุง่บัวตองทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย กวา้งกวา่ 500ไร่ งานเทศกาล1ปีม1ีหน 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6)  

  น าคณะเดินทางสู่แม่สะเรียง ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่เหาะ อิสระใหท้่านชมความงาม

ถ่ายภาพตามอัธยาศัยเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่ชมทัศนียภาพความงดงาม สวนสนบ่อแกว้ ถ่ายรูป

สวยๆบรรยากาศคลา้ยเกาหล ีโรแมนตกิสดุๆ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7)   

ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่8) 

  เทีย่วชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศ

บรสิทุธิ ์ทา่มกลางขนุเขา ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้า่นถ่ายรูปสวนดอกไมป้างฮวา ชมววิ

ภเูขาได ้360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก  

 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน์ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมสดุตืน่เตน้ทา้

ทายทา่มกลางธรรมชาตกัิบซปิไลนส์ดุเรา้ใจ และจังเกิล้โคสเตอรแ์หง่แรกในประเทศไทย 

(ฟรเีครือ่งเลน่ Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลกูคา้ไมเ่ลน่เครือ่งเลน่รับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่9) 
รา้นของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 
18.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3440 

20.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 
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วนัที4่    ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน-์รา้นของฝาก-ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่ 

               ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็คอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ19ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

นอ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขว ้ตามทีจั่งหวัดปลายทางก าหนด 

✓หรอื  ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

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

เดนิทาง) 

 



                             
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด 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 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 
กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 

 - การจองทัวรท์ีส่มบรูณ์ ทา่นตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผา่นแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตังค"์ 

เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์
เทีย่วไทยก าหนด 

กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• 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 ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             

 
 


