
                             

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 22501 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 
 
 



                             

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

14-16 มกราคม 65 2,999 ไมม่รีาคาเด็ก 800 34 

ขอสงวนสทิธิบ์รษัิทฯเป็นผูจั้ดสรรทีน่ั่งตามล าดับจองและจ่ายเงนิเทา่นัน้ 
 

 

 

17.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม่ แวะใหท้่านไดท้ าธุระส่วนตัว บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที่ 1)  เชงิดอยสุเทพเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่

เดนิทางเทีย่วชมดอกนางพญาเสอืโคร่งขุนชา่งเคีย่น ในทุกปีของฤดูหนาว ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่ง อวดความ

งามไปท่ัวบรเิวณสถานีวจัิยและศูนยฝึ์กอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคีย่น เริม่ตัง้แต่สองขา้งทางถนนจนถงึสถานีวจัิยฯ (ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) พระธาตดุอยสเุทพ ปชูนียสถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงเชยีงใหม ่เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะแม 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) เดนิทางสูแ่ม่รมิ ชมสวนดอกไมใ้นสวนจะมกีารปลูกดอกไมส้สีันชนดิต่างๆอย่างสวยงามให ้

ทา่นไดถ้า่ยรูป (สวนI Love Flower หรอืสวนอืน่ๆในเสน้ทางแมร่มิ) หว้ยตงึเฒา่ หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น มสีะพานซู

ตองเป้สูทุ่ง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม ถา่ยรูปชมววิประตทูา่แพ 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) ทีพ่ัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) เดนิทางสูล่ าปางแวะซือ้ของฝากทีก่าดทุ่งเกวยีน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือ วัดพระธาตุดอย

พระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบตุส ึองคใ์หญ ่แลนดม์ารค์ใหม ่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นยอดเขาราวกับอยูท่ีญ่ีปุ่่ น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มื้อที่5) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถงึปลายทางโดย

สวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วนัที ่1    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                            

วนัที ่3    เชยีงใหม-่ล าปาง-กาดทุง่เกวยีน-พระธาตลุ าปางหลวง-พระไดบตุส ึวดัพระธาตดุอยพระฌาน-เดนิทางกลบั 

วนัที ่2    ชมดอกนางพญาเสอืโครง่ขนุชา่งเคยีน-พระธาตดุอยสุเทพ-สวนI Love Flower Farmหรอืสวนดอกไมแ้มร่มิ- 

               หว้ยตงึเฒา่ ประตทูา่แพ 

วันที ่3 



                             
 

 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ ค่ารถทอ้งถิน่และคา่น ้ามัน 

• คา่บรกิารคนขับรถ 

• คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตสุ าคญั: นักทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

-ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ี,แอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สัน แอนดจ์อหน์สัน 

อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

-หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม.**  

มาตรการอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับรัฐบาลและมาตรการจังหวัด 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             
หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 25 ทา่น  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


                             

 
 


