✔รหัสทัวร์ ll ICMDD01

>>สอบถาม/เช็ คที่ว่าง โปรดแจ้งรหัสทัวร์<<

กึดเติงหา .
วน
ั เดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

15-17 ,20-22 ต.ค ,31ต.ค-2พ.ย 64

5,555

12-14 , 18-20 ,27-29 พฤศจิกายน 64

5,888

ราคาเด็ ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง
ไม่มรี าคาเด็ ก
(0-2 ปี 2,200 บาท)

พักเดีย
$ ว/ เพิม
$

ทีน
$ ง$ ั

1,500

8

1,500

8

ราคาเริม
$ เพียง 5,555 บาท เดินทางโดยสายการบิน Nok Air
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่-แม่กําปอง - ร ้านอุส่าห์ชง /พักม่อนแจ่ม
10.30 น.
พร ้อมกันทีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ ้าหน ้าทีคอยให ้การ
ต ้อนรับและอํานวยความสะดวก
12.40 น.

ออกเดินทางมุ่งหน ้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย
$ วบินที$ DD134

**เวลานัดหมาย,สายการบินและไฟท์ บินอาจมีการเปลียนแปลงได้ กรุณาดูต ามใบนัดหมายเท่ านั&น**

***ราคาอาจมีการปรับขึนได้ขนอยู
ึ ่กับสายการบิน*** สายการบินไม่ เสริ ฟอาหารทั&งไปและกลับ
**ขอสงวนสิ ทธิ)เก็บส่ วนทีเหลือ/ยอดเต็มจํานวนทันทีเมือกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มเดินทางแล้วเพือออกตั1วเครื องบิน**
>>ทั&งนี&จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้เดินทางไม่ ต้องชํ าระค่ าตั1วทีอาจปรั บเพิมขึน& <<
**หากท่านต้องจองตั1วภายใน ต้องแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่อนทุกครั& ง** กรุณารอให้กรุ๊ปคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนจองตัว ทัวร์
แนะนําให้ท่านจองตัวแบบเปลี#ยนแปลงวันและเวลาบินได้ ทัวร์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆหากมีการเปลี#ยนแปลง
13.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร ้อ ไกด์รอทุกท่านบริเวณทางออก นําท่านขึน
/
รถตู ้ปรับอากาศ
เดินทางสู่ แม่กําปอง หมู่บ ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล ้อมด ้วยต ้นไม ้ ลําธาร และ นํ/าตก มีอากาศดีตลอดทัง/ ปี
ชาวบ ้านมีวถ
ิ ช
ี วี ต
ิ แบบเรียบง่าย
ร้านอุส่าห์ชง นําท่านชิวๆกับร ้านกาแฟสุดชิคทีสุดของแม่กําปอง เป็ นร ้านกาแฟท่ามกลางป่ าริมธารในหมู่บ ้านที
สามารถนังเล่นได ้เพลินๆแถมมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบ
จากนัน
/ นําท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สัมผัสบรรยากาศอันสดชืน สูดอากาศบริสุทธิ9 ท่ามกลางขุนเขา ทุ่ง
ดอกไม ้ตามฤดูกาลบนดอย
นําท่านเดินทางเข ้าสู่ทพ
ี$ ักดอยม่อนแจ่ม (*อิสระอาหารเย็น ให ้ท่านได ้เลือกทานเป็ นหมูกระทะ หรือ เซ็ต
อาหารของทีพัก)
ทีพัก: พักบนม่อนแจ่ม หรือระดับเทียบเท่ากัน (ทีพักเป็ นโดม ท่ามกลางหุบเขา) (ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัท

จะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันสอง สวนดอกไม ้ปางฮวา - ปางช ้างแม่สา – แอร์ได ้ม่อนคาเฟ่ - วัดเด่นสะหลีเมืองแกน - ห ้วยตึงเฒ่า /พักเชียงใหม่
เช ้า

เทียง

เย็น

บริการอาหารเช ้า ณ.ทีพัก (มือ
/ ที1)
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได ้ 360องศา~ชมสวนดอกไม ้ สวนส ้ม
เคล ้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ
นําท่านเดินทางสู่ แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ ร ้านกาแฟบนเครืองบินแห่งแรกในเชียงใหม่บนเครือง
AIRBUSA330-300 นําเครืองบินมาดัดแปลงเป็ นร ้านกาแฟเกร๋ๆ
จําลองบรรยากาศได ้นังจิบกาแฟบนเครืองบินและถ่ายรูปทีห ้องเครืองกัปตัน
จากนัน
/ นําท่านสู ้ ว ัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(ว ัดบ้านเด่น) มีภูมท
ิ ศ
ั น์ทสวยงาม
ี
และ ด ้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมทีผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล ้านนา
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
/ ที 2)
จากนัน
/ เดินทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็ นหมู่บ ้านช ้างทีใหญ่ทสุ
ี ดในภาคเหนือ ให ้ท่านอิสระสัมผัส
ประสบการณ์ การนังช ้างชมวิว หรืออิสระเลือกชมการฝึ กและอาบนํ/าช ้างชมการแสดง
ความสามารถและความเฉลียวฉลาดของช ้าง วาดภาพวิวทิวทัศน์/แข่งขันช ้างเตะฟุตบอล (ไม่
รวมค่ากิจกรรม)
ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว ้างถ่ายภาพกับหุ่นฟางยักษ์คงิ คองแกะแม่ลูก จากนัน
/ เดินทางเข ้าสู่เชียงใหม่
รับประทานอาหารเย็น ณ.ร ้านอาหาร (มือ
/ ที 3)
ทีพ
$ ัก: โรงแรม Peppeyr Hill Hotel หรือระด ับเทียบเท่าก ัน (ชือโรงแรมทีท่านพักทาง

บริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วัดพระธาตุดอยคํา - ชมคาเฟ่ - วัดโลกโมฬ ี – ร ้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน
ดอนเมือง
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ.โรงแรมทีพัก (มือ
/ ที 4)
ื ยงอย่างมากใน
เดินทางสู่ ว ัดพระธาตุดอยคํา เป็ นวัดสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เลืองชือหลวงพ่อทันใจ มีชอเสี
ิ ธิ9
เรืองของความศักดิส
9 ท
ชมคาเฟ่ คาเฟ่ ทีบอกเลยว่าต ้องแวะไปชมจริงๆ บรรบากาศธีมป่ าหิมพานในเทพนิยาย นอกจากบรรยากาศสวยๆ
มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ยังมีอาหารแนวฟิ วชันและเครืองดืมอร่อยๆ
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ
/ ที 5)
ว ัดโลกโมฬ ี เยือ
/ นถิน กลินกาสะลอง วัดโบราณทีงดงามด ้วยศิลปะล ้านนาอันลํ/าค่า ความรุง่ เรืองแห่งอดีตกาล
ของวัดวาอารามล ้านนา มีอายุมากกว่า 500 ปี
/ ของฝาก ฝากคนทางบ ้าน เช่น แคบหมู นํ/าพริกหนุ่ม นํ/าพริก
สมควรแก่เวลานําท่านแวะ ร้านของฝาก เลือกซือ
อ่อง ไส ้อัว เป็ นต ้น
จากนัน
/ นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพือ
$ เช็ คอินเตรียมตวเดิ
ั นทางกล ับกรุงเทพฯ
18.10 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เทีย
$ วบิน DD009
19.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันสาม

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็ นต ้น โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า โดยทางผู ้
จัดจะปรับเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก เพือให ้ท่านท่องเทียวได ้ครบถ ้วนตามโปรแกรม
:หมายเหตุสําค ัญ: (ข้อมุลอ ัพเดท 14-09-64)
ผู ้เดินทางเข้า จ ังหวัดเชียงใหม่ จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่า งหนึง$ ด ังต่อไปนี
• ต้องเป็นผู ้ที$ได้ร ับวัคซีน ไม่นอ
้ ยกว่า 14 วัน
Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / Astrazeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซีนไขว้/อืน
$ ๆ (ตรวจสอบมาตรการจ ังหวัด)
• ผู ้เคยติดเชือโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90วัน

มาตรการดูแลป้องก ันการติดเชือโควิด-19 ของเรา
•
•
•
•

ตรวจวัดอุณหภูมก
ิ ่อนเดินทาง
/ ภายในยานพาหนะ และภายในห ้องพัก
ฉีดพ่นฆ่าเชือ
โต๊ะอาหาร มีการจัดทีนังแบบเว ้นระยะห่าง ใช ้ช ้อนกลาง (Social Distancing)
ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพือป้ องกันและยับยัง/ การแพร่ระบาดของโควิด-19
เงือ
$ นไขการจอง

เอกสารทีป
$ ระกอบการเดินทาง
•
•

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา
/ โควิด-19
เอกสารรับรองการได ้รับวัคซินป้ องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจเชือ

อ ัตราค่าบริการนีรวม
•
•
•

•
•
•
•
•

ค่าตัวg โดยสารเครืองบินไป-กลับพร ้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข ้างต ้น ทีนังเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการ
บิน
นํ/าหนักสัมภาระถือขึน
/ เครือง 7 กิโลกรัม
ค่าทีพัก 2คืน ห ้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห ้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่ม ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต ้องแจ ้งใหทราบ
ล่วงหน ้า
- กรณีห ้องพัก 3ท่าน TRP อาจเป็ นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึน
/ อยู่กับโรงแรมนัน
/ ๆ
- ชือโรงแรมทีพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5วันก่อนเดินทาง
ค่าอาหารตามทีระบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีระบุสําหรับนักท่องเทียวไทย
ภาษีมูลค่าเพิม 7%
เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยที
บริษัททําไว ้ ทัง/ นีย
/ ่อมอยู่ในข ้อจํากัดทีมีการตกลงไว ้กับบริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสาร
/ ประกันสุขภาพเพิมได ้
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซือ
จากบริษัทประกันทัวไป

อ ัตราค่าบริการไม่รวม

•

ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
/ นํ/าหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเทียว (กรณีสายการ
นํ/าหนักสัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือง กรณีต ้องการซือ

•
•
•
•

ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ
ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรต
ั ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

•

บินมีการปรับเปลียน บริษัท ขอสงวนสิทธิป
9 รับตามสายการบิน)

เงือ
$ นไขการจอง
มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน
ิ ธิยกเลิกการจอง
กรณีไม่ชําระมัดจํา หรือ ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
หรือยกเลิกการเดินทาง
เงือ
$ นไขการยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง/ แต่ 30 วันขึน
/ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
/ จริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
/ จริง(ถ ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
9 ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
/ จริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
/ จริง เช่น ค่ามัดจําตัgวเครืองบิน โรงแรม และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ
• กรุป
๊ คอนเฟิ รม
์ เดินทางจะต ้องมีผู ้เดินทางขัน
/ ตํา 8 ท่าน ( กรณี 6ท่าน ไม่มไี กด์) (กรณี 4ท่าน มีค่าใช ้จ่ายเพิมเติม)
ิ ธิท
• บริษัทฯ มีสท
9 จะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี/ เมือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก ้ไขได ้
• บริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท ีเกิด จากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช ้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท ้วง คําสังของเจ ้าหน ้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน
/ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย
้า
การสูญหาย ความล่าช หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
ิ ธิใ9 นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง/ สิน
/ แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
/
• ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง/ นีข
/ น
ึ/ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ/ามันที
ไม่คงที การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว ้
• เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
/
สิทธิ9 ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง/ สิน

