
                             

CMBS02 เชยีงใหม่ มอ่นแจม่ 4วนั 2คนื
พกัเมอืงเชยีงใหม ่2คนื ราคา6,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

3-6 ธันวาคม 64 6,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 
30 ธันวาคม-2 มกราคม 65 6,999  1,500 30 

 
 
 

19.30น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 
 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม ่แวะจุดพักรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัว 

บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) จากนัน้น าคณะขึน้ตูป้รับอากาศเดนิทางสูแ่ม่แตง  ชมความงดงาม อลังการ วัด

เดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเดน่ บรเิวณทีต่ัง้เป็นเนนิเขาเตีย้ๆมภีมูทัิศน์ทีส่วยงาม มรีูปแบบสถาปัตยกรรม

ทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะไทยและลา้นนา เดนิทางสู่น าคณะเขา้ชม สวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสน

แม่แตง) มตีน้สนปลูกเรยีงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนทีม่อีากาศร่มรืน่เย็นสบายตลอดทัง้วัน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศสวยๆ 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
 ดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ชมววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา แวะคาเฟ่สดุชคิ กาแฟหลักสบิ ววิหลัก

ลา้นที่สวนดอกไมป้างฮวา ชมทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลทีส่วยงดงาม  วัดพระธาตุดอยค า ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

มอีงคห์ลวงพ่อทันใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งลา้นนา นักท่องเทีย่วมาเทีย่ว ท าบุญ ขอพรให ้

สขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) วัดพระธาตุดอยสเุทพ ปูชนีย

สถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะแม 

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นโกเหน่ง รา้นยอดฮิต มีปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่

ประดษิฐานพระพุทธสหิงิคศ์ลิปะเชยีงแสนโบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีมะโรงวัดโลกโมฬี 

วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่หา้รอ้ยปี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 

หว้ยตงึเฒา่ หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น สะพานซตูองเป้ ทอดยาวทุง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม 

วัดตน้เกวน๋ วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ   

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) อสิระเดนิชอ้ปป้ิง กาดหนา้มอ เชยีงใหม ่ตามอัธยาศัย  

           ทีพ่กั: โรงแรมPepperyHills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศออกเดนิทางจากเชยีงใหม่สูจ่ังหวัดล าปาง แวะกาดทุ่งเกวยีน สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ 

อสิระใหท้่านซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมูทอด ไสอ่ั้ว น ้าพรกิหนุ่ม แคบหมู พระธาตุล าปางหลวง พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีฉลู 

ใหท้า่นสกัการะ ขอพร และชมมหัศจรรยเ์งาพระธาตแุละพระวหิารในดา้นมมุกลับ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถงึปลายทาง

นนทบรุ ีโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

วนัที ่1    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                           

วนัที ่3    รา้นโกเหนง่-วดัพระสงิห-์วดัโลกโมฬ-ีหว้ยตงึเฒา่-วดัตน้เกว๋น-กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                          

วนัที ่4    จงัหวดัล าปาง – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลุ าปางหลวง -เดนิทางกลบันนทบรุถีงึปลายทางประมาณ 23.00 น. 

วนัที ่2    เชยีงใหม-่แมแ่ตง-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-สวนสนแมแ่ตง-ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา- 

               พระธาตดุอยค า-พระธาตดุอยสุเทพ 



                             
  

 

 

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด 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 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศและค่าน ้ามัน 

• คา่บรกิารคนขับรถ 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื 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 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

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

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 
• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 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 ทัง้สิ ้

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

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

เงือ่นไขการจอง 


