
                             

รหัสโปรแกรม : 22047 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 7,900 บาท เดนิทางธนัวาคม 64 -มกราคม 65 
 
 

 

 
04.45 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3443 DMK-CNX 08.40-

09.55 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวดัเชยีงใหม ่
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

4-6 ,10-12 ธนัวาคม 64 8,900  1,500 16 

31 ธนัวาคม64 - 2มกราคม 65 9,900 1,500 1,500 16 

14-16 มกราคม 65 7,900  1,500 16 

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่นอากาศยานเชยีงใหม-่ดอยมอ่นแจม่- สวนดอกไมป้างฮวา -ตลาดมง้- ฮโินโกแิลนด ์

 



                             
 
 

 
 ดอยมอ่นแจม่ สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบสโลว์

ไลฟ์ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 สวนดอกไมป้างฮวา  ชมทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลทีส่วยงดงาม 

 ตลาดมง้ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ชมุชน ผลไมต้ามฤดกูาล ดอกไม ้

 ฮโินโกแิลนด ์อาณาจักรไมฮ้โินกแิหง่เดยีวในประเทศไทยทีจํ่าลองบรรยากาศ

ความเป็นญีปุ่่ น 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่กั: อ าเภอฝาง 

 
 

 

 
 

 

 
 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
ดอยอ่างขาง ชมภูเขาทีม่คีวามสวยงามอันดับตน้ ๆ ของไทย เป็นทีเ่ทีย่ว

เชยีงใหมท่ีไ่มว่า่ใครไดไ้ปสมัผัสเป็นตอ้งหลงรัก 
สถานีเกษตรหลวงอา่งขาง หรอืเรยีกวา่โครงการหลวงดอยอา่งขาง บรเิวณ

โดยรอบจงึเต็มไปดว้ยไร่สวนพืชผัก-ผลไมเ้มอืงหนาวและดอกไมเ้มอืงหนาว
หลากหลายสายพันธุ ์
สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80 เป็นไฮไลทส์ําหรับการเทีย่วชมดอยอา่งขาง 

ตัง้อยูใ่จกลางสถานเีกษตร 
ไร่สตรอเบอร์รีบ่า้นนอแล บรเิวณปลกูสตรอวเ์บอรร์พัีนธุพ์ระราชทาน 80 ที่

ใหญ่อันดับตน้ ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะปลูกสตรอวเ์บอร์รีไล่ระดับไปตาม

ความสงูของภเูขา 
ไร่ชา2000 เป็นหบุเขาเล็กๆ แตม่ากความสวยงาม ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเล

หมอก 
เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

 สวนสนแม่แตง ชมตน้สนปลูกเรี่ยงกันอย่างสวยงามเป็นสถานทีน่ั่งปิกนิก

พักผอ่นหยอ่นใจสดูอากาศบรสิทุธิ ์
 แอร์ไดมอนดค์าเฟ่ แวะจุดเช็คอนิแลนดม์าร์คดว้ยคาเฟ่เครื่องบนิลํายักษ์ 

ขนาดใหญ ่Air Bus A330-300 
 ประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอนิไฮไลท์ของจังหวัด ถ่ายภาพเดนิผ่านฝูง

นกพริาบทีบ่นิผา่นตวัไปมา 

วนัที2่  ดอยอา่งขาง-สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80- ไรช่า2000 – ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล- 

 แมแ่ตง-สวนสนแมแ่ตง-แอรไ์ดมอนด-์เชยีงใหม-่ประตทูา่แพ-ถนนคนเดนิ                                                                         



                             
เย็น ถนนคนเดนิเชยีงใหม ่แหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  ทีพ่กั:เมอืงเชยีงใหม ่

 

 
 
 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5)วัดพระธาตดุอยคํา ใหท้า่นไดส้กัการะหลวงพ่อ

ทนัใจ  

 พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชือ่เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” 

ตั ้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นปูชนียสถานศักดิ์ส ิทธิ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงอกีแหง่หนึง่ในจังหวดัเชยีงใหม ่

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนทีบ่า้น 

ถึงเวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบนิเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน

เดนิทางออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
เทีย่วบนิที ่FD3440 (CNX-DMK 18.45-20.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น้ํามัน 

 คา่บรกิารคนขับรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิชาํระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

วนัที3่    วดัพระธาตดุอยค า - หลวงพอ่ทนัใจ-พระธาตดุอยสุเทพ-รา้นของฝาก-ทา่อากาศยานเชยีงใหม-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวดั) 

 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมง 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 20 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

วันที่ 3 



                             

 


