
                             

ราคาเริม่ตน้เพยีง 7,900 บาท เดนิทางธนัวาคม 64 -มกราคม 65 

 

 
05.45น.  พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3443 DMK-CNX 08.40-

09.55 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม่  
 ดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบสโลวไ์ลฟ์ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1)  
 สวนดอกไมป้างฮวา  ชมทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลทีส่วยงดงาม 

 ตลาดมง้ ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ชมุชน ผลไมต้ามฤดูกาล ดอกไม ้

 ฮโินโกแิลนด ์อาณาจักรไมฮ้โินกแิห่งเดยีวในประเทศไทยทีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่น 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่กั: อ าเภอฝาง 

 

 

 
 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
ดอยอ่างขาง ชมภูเขาทีม่คีวามสวยงามอันดับตน้ ๆ ของไทย เป็นทีเ่ทีย่วเชยีงใหม่ทีไ่ม่ว่าใครไดไ้ปสัมผัส

เป็นตอ้งหลงรัก 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง บรเิวณโดยรอบจงึเต็มไปดว้ยไร่สวน
พชืผัก-ผลไมเ้มอืงหนาวและดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสายพันธุ์ 
สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80 เป็นไฮไลทส์ าหรับการเทีย่วชมดอยอ่างขาง ตัง้อยู่ใจกลางสถานีเกษตร 
ไร่สตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล บรเิวณปลูกสตรอวเ์บอรร์พีันธุพ์ระราชทาน 80 ทีใ่หญ่อันดับตน้ ๆ ของไทย โดย

ชาวบา้นจะปลูกสตรอวเ์บอรร์ไีล่ระดับไปตามความสงูของภูเขา 
ไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แต่มากความสวยงาม ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก 

เท ีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) 
 สวนสนแม่แตง ชมตน้สนปลูกเรี่ยงกันอย่างสวยงามเป็นสถานที่น่ังปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศ

บรสิทุธิ ์
 แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ แวะจุดเช็คอนิแลนดม์ารค์ดว้ยคาเฟ่เครือ่งบนิล ายักษ์ ขนาดใหญ่ Air Bus A330-300 
 ประตูท่าแพ เป็นหนึง่จุดเช็คอนิไฮไลทข์องจังหวัด ถ่ายภาพเดนิผ่านฝูงนกพริาบทีบ่นิผ่านตัวไปมา 

เย็น ถนนคนเดนิเชยีงใหม่ แหล่งรวมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึ บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  ทีพ่กั:เมอืงเชยีงใหม ่
 
 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5)วัดพระธาตุดอยค า ใหท่้านไดส้ักการะหลวงพ่อทันใจ  

 พระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชือ่เต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตดิอยสุ

เทพ-ปุย เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงอกีแห่งหนึง่ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่6) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีบ่า้น 

ถงึเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสาย
การบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3440 (CNX-DMK 18.45-20.00) 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

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 ์

 

วนัที2่  ดอยอา่งขาง-สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80- ไรช่า2000 – ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล- 

 แมแ่ตง-สวนสนแมแ่ตง-แอรไ์ดมอนด-์เชยีงใหม-่ประตทูา่แพ-ถนนคนเดนิ                                                                         

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

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  
✓ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีนดงัตอ่ไปนี ้(ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน) 

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

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกนิ72ชั่วโมง 

 



                             
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• ค่าบรกิารคนขับรถ  
• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที่ 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการจอง 


