
 
 
 
 
 
 
                             

รหสัทวัร ์AD03-01 FD/DD /VZ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ท่าอากาศยานดอนเมือง– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – The Giant Chiangmai คาเฟ่กลางตน้ไม ้– หมู่บา้นแม่ก าปอง 

- ผาน ้าลอด – วัดแม่ก าปอง – น ้าตกแม่ก าปอง – เมืองเชียงใหม่ - กาดหนา้มอ 

พกัเมืองเชียงใหม่  อาหารเที่ยง/-- 

2  เชียงใหม่ – เชียงดาว – ถ ้าเชียงดาว – เมืองคอง – ฮักเนอ้กาแฟสด@เมืองคอง  

พกัเมืองคอง/เชียงดาว  อาหาร เชา้/เที่ยง/เย็น 

3 เมืองคอง/เชียงดาว – สวนสนแม่แตง – แดนเทวดา – หว้ยตึงเฒ่า - รา้นของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง     อาหาร เชา้/ เที่ยง 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางค

นเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหตุ 

24-26 มถิุนายน 64 7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 
 

1,500 16  

3-5 กรกฎาคม 64 7,900 1,500 16  

8-10 กรกฎาคม 64 7,900 1,500 16  

17-19 กรกฎาคม 7,900 1,500 16  

25-27 กรกฎาคม 8,900 1,500 16  

20-22 สงิหาคม 64 8,900 1,500 16  

28-30 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
                             
สายการบนิ 

Viet Jet Air (VZ) 

VZ114 BKK-CNX 07.30-08.50     VZ121 CNX-BKK 20.20-21.40 

NOK AIR (DD) 

DD001 DMK-CNX 07.05-08.10    DD147 CNX-DMK 20.40-21.45 

AIR ASIA (FD) 

FD3445 DMK-CNX 07.00-08.20   FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 
 

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

 

05.00น. พรอ้มกนัที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ทา่อากาศยานดอนเมือง 

 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน VIET JET AIR/NOK AIR /AIR ASIA 

เชา้  ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ ไกดร์อตอ้นรบัท่านอยู่ดา้นนอก หมู่บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆกลางหบุเขา 

ชาวบา้นมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ⮊ The Giant Chiangmai รา้นกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮิต  

บ่าย บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 1) 

 ⮊ ผาน ้าลอด ส่วนหน่ึงของโครงการหลวงตีนตก รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว มีทางเดินเป็นสะพานไมท้อดยาว  

 ⮊ วัดคนัธาพฤกษา (วัดแม่ก าปอง) วิหารท าดว้ยไมส้กัทอง แกะสลกัลวดลายวิจิตรงดงาม ⮊ น ้าตกแม่ก าปอง  

เย็น ⮊ เดินทางเขา้เมืองเชียงใหม่ ⮊กาดหนา้มอ เชียงใหม ่อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

     ที่พกัแรม : เมืองเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ (ม้ือที่ 2) 

 ⮊ เดินทางสู่ เชียงดาว เมืองแสนสงบรายลอ้มดว้ยธรรมชาติและความงดงามแห่งขุนเขา ถ ้าเชียงดาว 

ดา้นหน้าเป็นส่วนของวดัถ ้าเชียงดาวเป็นวดัเก่าแก่หลายรอ้ยปี มีบ่อน ้าใสเห็นตวัปลา  ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยอนังดงามตระการตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 3)  

 ⮊ เมืองคอง เป็นชุมชนเล็กๆในออ้มกอดขุนเขาในเขตอ าเภอเชียงดาว มีทั้งหมด6หมู่บา้น 

เป็นหมู่บา้นที่ซ่อนอยู่หลงัเขาสมัผัสวิถีชีวิตของชาวบา้นหลากหลายชนเผ่า ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ⮊ ฮักเนอ้กาแฟสด@เมืองคอง 

รา้นกาแฟอยู่ในทุ่งนา  

เย็น     บริการอาหารเย็น (ม้ือที่ 4)  

         ที่พกัแรม : เมืองคองหรืออ าเภอเชียงดาว (โฮมสเตยส์มัผัสธรรมชาติ ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ) 

 

 

 

 

วนัที ่1            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม/ิดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– แมก่ าปอง – เมอืงเชยีงใหม ่

วนัที ่2      เชยีงใหม ่– เชยีงดาว – ถ า้เชยีงดาว – เมอืงคอง – ฮกัเนอ้กาแฟสด@เมอืงคอง 
                       - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 



 
 
 
 
 
 
                             

 
  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ (ม้ือที่ 5)  

 ⮊ เดินทางสู่อ าเภอแม่แตง ⮊สวนสนแม่แตง มีตน้สนปลูกเรียงกนัอย่างสวยงาม  

 ⮊แดนเทวดา แลนดม์ารค์ใหม่แม่แตง สวนสไตลท์รอปิคอล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 6)  

บ่าย ⮊หว้ยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้ง ถ่ายภาพกบัหุ่นฟางยกัษ์คิงคอง แกะแม่ลูก  

 ⮊รา้นของฝากเชียงใหม ่

ช่วงเย็น  ⮊เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่เพื่อเดินทางกลบั  

   ⮊เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIET JET AIR/NOK AIR /AIR 

ASIA 

21.00//21.45น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม/ิทา่อากาศยานดอนเมือง 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท่้านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

● ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
● น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
● ค่าทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL 
มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 
● ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 
● ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
● ค่าประกันอบัุตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

● ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพักและค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
● ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

วนัที ่3      เชยีงดาว – สวนสนแมแ่ตง – แดนเทวดา – หว้ยตงึเฒา่ – รา้นของฝาก - เดนิทางกลบั สุวรรณภูม/ิดอนเมอืง 
                       - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 

วันที่ 3 

เงือ่นไขโปรแกรม 



 
 
 
 
 
 
                             

- สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มค่าทัวร์ 
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

- สายการบนิ Viet Jet Air ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มค่าทัวร์ 
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 380 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 430 บาท/เทีย่ว 

● ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
● ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
● ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
● ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท 
● ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท และช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย20วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด 
ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทัวร์ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 
หมายเหตุ 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 
บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุต่างๆ 
มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์

ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


