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ทัวร์ไทย เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ - เชียงดาว - แม่กาปอง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์

รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - อาหาร 4 มือ้ - ไกด์นาเที่ยว - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
กาหนดการเดินทาง ระหว่างเดือนก.ย.-ธ.ค. 63

ราคาท่านละ

7,590.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - อุทยานห้วยน้าดัง - จุดชมวิวดอยช้าง - โป่งร้อน
(อิสระอาหารเช้า-เที่ยง)

วันที่2 ชมนางพญาเสือโคร่ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กิจกรรมล่องแก่ง - โฮมสเตย์แม่กาปอง (อิสระอาหารเที่ยง)
วันที่3 แวะซื้อของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (อิสระอาหารเที่ยง-ค่า)
วันที่ 1
04:30 น.
07:00 น.
08:30 น.
09:30 น.
10:30 น.

สนามบินดอนเมือง - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - อุทยานห้วยน้าดัง - จุดชมวิวดอยช้าง - โป่งร้อน
ถึงจุดพักนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคารภายในประเทศ ประตู 12
ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ถึงดอยอินทนนท์..ทุกท่านจะได้สัมผัส อากาศหนาว..ยังจุดสูงสุด..ของดอยฯ
นั่งชิลๆทานกาแฟ..และอาหารเข้าชมความธรรมชาติ (มื้ออิสระ)
เราเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง เป็นอีกมุม ที่น่าท่องเที่ยวสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา เพื่อ
สัมผัสไอเย็นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง เป็นจุดชมวิวที่
ได้รับการกล่าวขานว่ามีความสวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาสูงที่
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12:00 น.
13:00 น.
18:00 น.

วันที่ 2
06:00 น.
09:00 น.

สลับซับซ้อนไกลสุดลูกหูลูกตา และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น "จุดชมวิวดอย
ช้าง" จุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้า "โป่งร้อน" แหล่งน้้าพุร้อนธรรมชาติ
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้ออิสระ)
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก. ทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย. หลังจากเหนื่อยล้ากับการเดินทางไกล
พร้อมกันยังร้านอาหารของที่พัก. เพื่อรับประทานอาหารค่้า (มื้อที่1)
ทุกท่านจะได้ดื่มด้ากับธรรมชาติยามค่้าคืน อากาศที่หนาวจนเย็น กับ บรรยากาศแบบแคมป์ปิ้ง โดมสุดฟินเลยเธอ

10:40 น.

นางพญาเสือโคร่ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - น้าตกหมอกฟ้า - กิจกรรมล่องแก่ง - โฮมสเตย์แม่กาปอง
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ยังโฮมสเตย์
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก คืนนี้เราจะไปนอนกันที่แม่ก้าปอง รถรับรับบริการไปเที่ยวยังตลาดในแม่แตง ชมวิถีแบบ
ชาวบ้าน
เดินทางต่อขุนแม่ยะ ชมความงามของดอกไม้ฌรรมชาติเมืองหนาว เช่นกันครับ นางพญาเสือโคร่ง ไร่สตอเบอรี่ ฯ

12:00 น.
13:30 น.
15:30 น.
17:00 น.
ค่้า
วันที่ 3
07:00 น.
08:00 น.
11:00 น.
12:00 น.
17:00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้ออิสระ)
เราจะพาท่านไปชมน้้าตก หมอกฟ้า และกิจกรรม ล่องแก่งกื๊ด..สุดมั่น
เดินทางถึงที่พัก..เข้าเช็คอินยังโฮมสเตย์ บ้านแม่ก้าปอง
พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่3)
อากาศดีๆ สามารถสั่งเครื่องดื่ม มาดื่มกับแกล้มธรรมชาติ หยอกเย้า สายลมหนาว
แวะซื้อของฝาก - กทม
ตื่นสาย รับไออุ่น ลม แดด อ่อนๆ พอเป็นกระษัย
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ชิมกาแฟท้องถิ่น คงจะถูกคอ.."คนรักกาแฟ"..พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช็คเอาท์ออกจากที่พัก. เก็บสัมภาระ เก็บภาพสวยงาม และ ความทรงจ้าดี ๆ..ก่อน โบกมือบายๆ.
พาคณะมาเชียงใหม่..ก็ต้องแวะซื้อของฝากและทานอาหารพื้นเมือง ขนมจีนน้้าเงี้ยว.ข้าวสอย ฯลฯ (มื้ออิสระ)
ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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20.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
**สาคัญโปรดอ่านการจองทุกครั้ง**

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
26-28 ก.ย. 63
29-31 ต.ค. 63
28-30 พ.ย. 63
5-7 ธ.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่
7,590.7,590.7,590.7,590.-

ราคาเด็ก
4,990.4,990.4,990.4,990.-

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ
พักเดี่ยว โปรสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม / อัตรานี้สาหรับคนไทยเท่านั้น

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
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คาแนะนา ส้าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ้าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ตั๋วสายการบินไปกลับดอนเมือง-เชียงใหม่
 รถตู้วีไอพี รับ-ส่งตลอดทริป
 ที่พักบ้านว้าวด้า 1 คืน(แบบโดมหรือเต็นท์แอร์ วีไอพี)
 โฮมสเตย์ บ้านแม่ก้าปอง 1 คืน
 อาหาร 4 มื้อ / มี Snack box บริการ
 ประกันอุบัติเหตุตลอดทริป
 ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 ค่ารถท้องถิ่น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์น้าเที่ยวท้องถิ่น และพนักงานขับรถ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
รายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่ากิจกรรมละเล่นทุกอย่าง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อท้าการจองทัวร์)
เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส้าเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, น้าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
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* ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งก้าหนดการเดินทางพร้อมผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ด้าเนินการส้ารองพาหนะใน
การเดินทางล่วงหน้าภายใน 30 วันท้าการ เป็นอย่างน้อยก่อนการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้

*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
**ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งก้าหนดการเดินทางพร้อมผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ด้าเนินการส้ารองที่พักและ
พาหนะในการเดินทางล่วงหน้าภายใน 30 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
หมายเหตุ :- ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของนักท่องเที่ยวเป็นส้าคัญเวลาที่แสดงเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการจราจรหรือ
สภาพภูมิอากาศ
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