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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

 

 

 

 

                                         “RPT Travel…Travel Your Dream” 

เส้นทาง ทริป 2 วัน 1 คืน (ต้นทางจาก ล าปาง เชียงใหม่ หรือล าพูน) เดินทางโดยรถตู้วีไอพี 9 ท่ีน่ัง 

 

“เยือนหมู่บา้นป่าเหมี้ยงแสนสงบ ช่ืนใจน ้าใสเยน็ท่ีแจซ้อ้น วถิีหมู่บา้นการเกษตรท่ีแม่แจ๋ม” 

 

 

 

 

 

 

หมู่บา้นป่าเหมี้ยง - น ้าตกแจซ้อ้น - หมูบ่า้นแม่แจ๋ม  

LINE ID: RPTTRAVEL 

Package Code: LG2D02 

โปรโมช่ัน 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

วันแรกของการเดินทาง หมู่บ้านป่าเหมีย้ง - น ้าตกแจ้ซ้อน 

7.30 น.  คณะพบกนัที่จุดนดัพบ (เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ)   

10.00 น.              บา้นป่าเมี่ยง  “ชมวิถีชีวิตของคนป่าเหมี้ยง  เรียนรู้วิธีการเก็บใบชา ใบเมี่ยง เมล็ดกาแฟ เดินชมหมู่บา้นในหุบเขา และ          

                            สายธารอนัแสนน่ารัก และอบอุ่น”              

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 น.         ร้านป่าเมี่ยงคอฟฟ่ี “ก่อนจะจากลาหมู่บา้นป่าเหมี้ยง เราไปจิบกาแฟกบัวิวหมู่บา้นในหุบเขาสวยๆกนัเลย!”   

 

 

 

 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

15.30 น. เล่นน ้าตก  ชมน ้าพุร้อน ลวกไข่น ้าแร่แสนอร่อย แช่น ้าอุ่นสบายตวั ที่แจซ้้อน 

 

 

 

 

                     

 

 

 

18.30 น. รับทานอาหารค ่า และพกัแรมที่ “เฮือนพวงพิมล ภูมิสิทธ์ิ” บา้นพกับรรยากาศลา้นนาไทยท่ามกลางธรรมชาติ  

                            ให้คุณสัมผสักลิ่นอายของวฒันธรรมลา้นนาอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

วันที่สองของการเดินทาง ไร่แจ่มฟ้า- หมู่บ้านแม่แจ๋ม 

09.30 น.  ไร่ห่มฟ้า “ลุยสวน  จิบกาแฟชิล ๆที่ไร่ห่มฟ้า” หรือจะไปไหวพ้ระธาตุวดัเฉลิมพระเกียรติฯเป็นศิริมงคล (เลือกอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. ไร่สุวรรณ  ดอยแม่แจ๋ม   “หมู่บา้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยความช้ืนที่ปกคลุมตลอดทั้งปี  ท าให้ชุมชนหมู่บา้น 

                            แม่แจ๋มน้ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณไมน้า ๆ ชนิด เช่น กาแฟ ชา แมคคาเดียเมีย สตอเบอร์ร่ี ฯลฯ 

 

 

 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

 

                     

 

 

 

17.30 น. เดินทางกลบั 

 

หมายเหตุ 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทริปเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป หากกรณีท่านประสงคเ์ดินทางเพียง 1 ท่าน

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าทวัร์เพ่ิมตามที่ไดต้กลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 

- โรงแรมที่พกัตามที่บริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าใรระดบัเดียวกนั (ห้องล่ะ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรง

กับเทศกาล เทรดแฟร์  หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่พกัโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น

หลัก 

- ร้านอาหารตามที่บริษทัฯจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  หากวันเข้ารับประทานตรงกับเทศกาล เทรดแฟร์  

หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่รับประทานโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน ,ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์  และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งกราบขออภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป้นเด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี  และท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น Wheel 

Chair เวน้แต่จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือยืนยนัว่า  คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอน  

หากออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุก

กรณี 

-  

 

 

จ านวนผู้โดยสาร (ท่าน) 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน 9 ท่าน 

ราคาท่านล่ะ (บาท) 5,899 4,599 3,699 2,799 2,499 

หมายเหตุ - เด็ก อายรุะหว่าง 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลดราคาอีกท่านละ 700 บาท 

  - พกัเด่ียวเพ่ิมท่านล่ะ 1,000 บาท 

  - อตัราน้ียงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน/ ตัว๋รถไฟ/ ตัว๋รถโดยสาร หรือยานพาหนะที่จะเดินทางมายงัจุดนัดพบ หากตอ้งการ

ให้บริษทัฯออกตัว๋เดินทางโปรดแจง้พนกังานขาย  

 

 

1. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการ 

อตัราน้ีรวม 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

2. รถตูป้รับอากาศระดบั VIP 9 นัง่ น าท่านเที่ยวตามรายการ  พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 

12 ชั่วโมง/วนั) 

3. อาหารเมนูระดบัมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 2 มื้อ อาหารค ่า 1 มื้อ 

4. โรงแรมที่พกั จ านวน 1 คืน พร้อมอาหารเชา้แบบขนัโตก 

5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกนัอุบติั

เหตรุะหว่างการเดินทาง 50%) 

 

 

 

1.  ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ 

2.  ค่าทิปมคัคุเทศก์ขึ้นอยูก่บัการบริการ 

 

 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 –19 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 -14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30วนั โดยไม่เสีย 

อตัราน้ีไม่รวม 

การยกเลิกการเดินทาง และการขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

ค่าใชจ่้าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 

พฤษภาคม, เดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม) 

• หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวั แมว่้าจะยกเลิกก่อนก าหนดการเดินทาง ทางบริษทัขอคิดอตัรา 

ค่าบริการของเจา้หนา้ที่ท่านละ 1,000 บาท (หากจ านวนผูเ้ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอื่นในคณะเดินทางดว้ย) 

 

 

  

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่ 

สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าวกรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนั 

ในกรณีที่ตัว๋ เคร่ืองบินสามารถท า Refundไดห้รือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

 

 

• ห้องพกัในโรงแรม/ที่พกัเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน /3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม/ที่พกั ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท ให้ 

ตัว๋เคร่ืองบิน  

 

โรงแรม และ ห้องพกั 

http://www.rpttravel.in.th/
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ท่านไมไ่ดห้้องติดกนัตามที่ตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

 

• ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 –4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน 

หรือโรงแรม/ที่พกั เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

 

 

• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น 

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้

• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้งx ยาวx 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว)x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)x 46เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานไดท้ั้งน้ี 

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

• กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ 

สายการบินในทุกกรณี  ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะท าได ้

สัมภาระและ ค่าพนกังานยกสัมภาระ 

http://www.rpttravel.in.th/
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

 

 

พนกังานที่ติดต่อ.......................................................................ช่ือผูจ้อง................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ............................................................................... E-mail................................................................................................... 

โปรแกรมทวัร์..................................................................... ก าหนดการเดินทาง..................................... ราคา...................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน เด็กอาย ุ2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

**กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอร์ต/บตัรปร าจ าตวัประชาชน  และระบุขอ้มลูประเภทอาหารที่ตอ้งการ เช่นไม่

ทานเน้ือววั เป็นตน้** 

No. NAME No. Passport/ 
ID Card 

Date of 
Birth 

Airline Member 
No. 

ประเภทห้อง Remark, Request 
Seat, Food 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

แบบฟอร์มการจองทวัร์ 
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ยลถิ่นป่าเหมีย้ง น ้าตกงามท่ีแจ้ซ้อน ขึน้ดอยบ้านแม่แจ๋มชมสวนชากาแฟ 

เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 800 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

1.1 ช่ือบัญชี หจก.อาร์พีที รุ่งเจริญเพิม่พูนทวีทรัพย์    (บัญชีออมทรัพย์) 

ธ. กสิกรไทย                            สาขา เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง                 เลขที่ 062-3-68613-2       

1.2 ช่ือบัญชี นายเดชา เรืองประกาย และ/หรือ นายบุณยาลิตร์ ธรกิจ    (ประเภทออมทรัพย์) 

ธ. กสิกรไทย                            สาขา เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง                 เลขที่ 063-8-79880-8 

 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดินทาง 5 วัน 
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