
                             

 
 

 
 

CRMFD1
เดนิทางโดยสายการบนิ น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง

พกัแมส่ลอง 1 คนื เชยีงใหม ่1คนื 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

3-5 ธันวาคม 64 9,999 ไม่มรีาคาเด็ก 1,500 8 

10-12 ธนัวาคม 64 9,999 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 1,500 8 

25-27 ธนัวาคม 64 9,999 1,500 1,500 8 

31 ธนัวาคม 64-2 มกราคม 65 9,999  1,500 8 

21-23 มกราคม 65 9,999  1,500 8 

 
 
 

 
04.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  
06.55น.  บนิลัดฟ้าสูท่่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง สายการบนิAir Asia เท ีย่วบนิที ่FD3199 
08.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรยีบรอ้ย น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

เดนิทางสูไ่ร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ีผูผ้ลติใบชารายใหญ่ในเชยีงราย ถ่ายรูปววิไร่ชาสวยๆ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 

บา่ย ถ ้าหลวง วนอุทยานขุนน ้านางนอน มลีักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรยีงตวัสลับซับซอ้น จุดเทีย่วม ี2 โซน โซนที ่1 ถ ้า

หลวง เป็นถ ้าหนิปูน ใหท้่านชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แม่นางนอน ชมอนุสาวรยีจ่์าแซม ผูเ้สยีสละในปฏบัิตกิาร โซนที ่2 ขุน

น ้านางนอน หรือสระขุนน ้ามรกต อสิระถ่ายภาพ อัธยาศัย  เดนิทางสูด่อยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมนัีกท่องเทีย่วมาเทีย่ว

ชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจ านวนมาก โดยเฉพาะตน้พญาเสอืโคร่งที่ขึน้อยู่รมิถนนจะพรอ้มใจกันเบ่งบาน ออก

ดอกสวยงาม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศบรเิวณทางผ่านทีม่ดีอกพญาเสอืโคร่งสชีมพู

สสีันสวยงาม (ดอกซากรุะ/ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเพยีงปีละครัง้ การบานขึน้อยู่

กับธรรมชาติและสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถก าหนดได)้ ไร่ชาวัง

พุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั ้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิมีคาเฟ่ที่เปิด

บรกิารใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าพักผ่อน มีมุมน่ังเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ  

แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสันตคิรี ีเป็นเจดยี์

ทรงลา้นนาประยุกต ์บรเิวณนี้ถอืเป็นจุดชมววิยามเย็นทีส่วยจุดหนึง่ของดอยแม่สล

อง จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมบนดอยแมส่ลอง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)   ท ีพ่กั: แมส่ลองวลิลา่ Maesalong Villa หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที่ 3)  น าคณะเดนิทางสูเ่ชยีงใหม่ เที่ยวชม ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตร

หลวงอ่างขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว80-แปลงบ๊วย-สวนซากรุะ ดอยอ่างขาง ตัง้อยู่บนทวิเขาแดน

ลาว เป็นที่ตัง้ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือโครงการหลวง

ดอยอ่างขาง ภายในมแีปลงปลูกพชืเมอืงหนาว ไมด้อก ไมผ้ล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้

ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ีพ่ันธุ ์80 ชมสวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อก

เมอืงหนาวปลูกลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชม และยังมตีน้ซากรุะจากญีปุ่่นใหช้ืน่ชมอกี

ดว้ยซึง่ซึง่ออกดอกสวยงาม มไีมผ้ลเขตหนาว ชมความงดงามของ ตน้บ๊วย สวนบอนไซนานาชนดิและใหท่้านเลอืกซือ้ของฝาก

ผลติภัณฑข์องโครงการหลวง ชมดอกนางพญาเสอืโคร่งหรอืซากรุะเมอืงไทยเบ่งบานอย่างสวยงาม 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) 

 น าคณะเดนิทางสูส่วนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสนแม่แตง) มีตน้สนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศสวยๆ  เดนิทางสู ่แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ รา้นกาแฟบนเครือ่งบนิแห่งแรกในเชยีงใหม่ น าเครือ่งบนิมาดัดแปลงเป็นรา้น
กาแฟ (รวมค่าเขา้ 120 บาท/ท่าน หางตั๋วน าไปแลกเครือ่งดืม่ Black Canyon ไดท้่านละ 1 แกว้) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)   ทีพ่กั:โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel 

 

วนัที2่    ดอยอา่งขาง - สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว80-แปลงบ๊วย-สวนซากุระ-สวนสนแมแ่ตง- 

               แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ –   เมอืงเชยีงใหม ่                                                                                                                          

วนัที1่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ไรช่าฉุยฟง-ถ า้หลวง วนอทุยานขุนน า้นางนอน- 

            ดอยแมส่ลอง ซากุระ-ไรช่าวงัพุดตาล-พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีพกัแมส่ลองวลิลา่                                                                          



                             
 
 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สูดอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลาง
ขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และใหท้่านถ่ายรูปสวนดอกไมป้างฮวา แลนดม์ารค์ใหม่ของ
ม่อนแจ่ม ชมววิภูเขาได ้360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก  

 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอร์และซปิไลน์ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมสุดตื่นเตน้ทา้ทายท่ามกลาง

ธรรมชาตกิับซปิไลน์สดุเรา้ใจ และจังเกิล้โคสเตอรแ์ห่งแรกในประเทศไทย (ฟรเีครือ่งเล่น Jungle Coaster 

1 รอบ กรณีลูกคา้ไม่เล่นเครือ่งเล่นรับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของที่ระลกึ ถงึเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 
18.45น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เท ีย่วบนิที ่FD3440 
20.00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที3่  ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน-์รา้นของฝาก- 

             ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

             หว้ยตงึเฒา่ 

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไมน่อ้ยกว่า14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไม่นอ้ยกว่า14วัน /

วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ 2เข็ม 

หรอื ✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

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

72ชั่วโมงก่อนเดนิทาง 

*อายุต า่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่น ัน้* 

 หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั 

 

 



                             
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

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 
• ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบรกิารคนขับรถ  
• ค่าทปิไกด ์
• 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 โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์
• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์
 เงือ่นไขการจอง 
 มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

 กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ท ีย่วไทย 
 - การจองทัวรท์ีส่มบูรณ์ ท่านตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผ่านแอพพลเิคช่ัน "เป๋าตังค"์ 

เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์
เทีย่วไทยก าหนด 
กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ท ีย่วไทย 
•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 
• 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 


