
 
 
 
 
 

 
 

CMVN01 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศVIPพกัเมอืงเชยีงใหม2่คนืราคาเร ิม่3,999 บาท 

 
 
19.00น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามันShellแม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับออกเดนิทางสูจั่งหวัดเชยีงใหมอ่สิระใหท้กุทา่น

พักผอ่นบนรถ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 11-12ชัว่โมง) 
  
 

 
เชา้ เดนิทางถงึไชยปราการ เชยีงใหม ่ใหท้า่นแวะทําธรุะสว่นตัว 

เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เดนิทางเทีย่ว ดอยอา่งขางชมทะเลหมอก
พรอ้มววิภเูขาทีม่คีวามสวยงาม  สมัผัสบรรยากาศยามเชา้ ชมววิ
พระอาทติยข์ ึน้ทีจุ่ดชมววิมอ่นสน 

 บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 1) ขา้วตม้ เดนิทางชม สถานีเกษตร
หลวงอา่งขาง บรเิวณโดยรอบจงึเต็มไปดว้ยไรส่วนพชืผัก -ผลไม ้

เมอืงหนาวและดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสายพันธุช์ว่งฤดู
หนาวของทกุปีจะมตีน้ซากรุะออกดอกทีส่วยงาม สวนดอกไม ้
เมอืงหนาวสวน 80เป็นไฮไลทสํ์าหรับการเทีย่วชมดอยอา่งขาง 
ตัง้อยูใ่จกลางสถานีเกษตรไรช่า2000เป็นหบุเขาเล็กๆ แตม่าก
ความสวยงาม ดว้ยทัศนียภาพแหง่ทะเลหมอก ไรส่ตรอเบอรร์ี่
บา้นนอแลบรเิวณปลกูสตรอเบอรร์พัีนธุพ์ระราชทาน 80 ทีใ่หญ่
อันดับตน้ ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะปลกูสตรอเบอรร์ไีลร่ะดับไป
ตามความสงูของภเูขา  เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูเ้ดนิทางสู่
อําเภอฝาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)ฮโินโกแิลนด์ อาณาจักรไมฮ้โินกิทีจํ่าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ น สวนสนแมแ่ตง ชมตน้สน
ปลกูเรยีงกันอยา่งสวยงาม แวะใหท้า่นสดูอากาศ ถา่ยรปูสวยๆชมความงดงาม วัดเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเดน่ อยูบ่น
เนนิเขาเตีย้ๆมภีมูทิัศน์ทีส่วยงาม มรีปูแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งศลิปะไทยและลา้นนาเดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  ทีพั่ก:โรงแรมPeppery Hills Hotelหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่4)วัดโลกโมฬ ี วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนา

ทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่หา้รอ้ยปี พระธาตดุอยสเุทพ ปชูนีย
สถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในจังหวัดเชยีงใหมเ่ป็นพระธาตปุระจําปี
เกดิปีมะแม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่ 5)ดอยมอ่นแจ่ม สดูบรรยากาศ
บรสิทุธิ ์ชมววิธรรมชาตแิบบพาโนรามาสวนดอกไมป้างฮวา แลนด์
มารค์ใหมข่องมอ่นแจ่ม ชมววิภเูขาได ้360องศาชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก มมีมุถา่ยรปูสวยๆ มากมายหว้ย
ตงึเฒา่ หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น มสีะพานซตูองเป้สูทุ่ง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้มถา่ยรปูประตทูา่แพ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  ทีพั่ก:โรงแรมPeppery Hills Hotelหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่ 7)Nekoemon Cafeเนะโกะเอมอ่น คา

เฟ่สไตลญ์ีปุ่่ นสดุเกจํ๋าลองบรรยากาศแบบญีปุ่่ น ใหถ้า่ยรปูสวยๆ
เดนิทางสูลํ่าปางแวะซือ้ของฝากทีก่าดทุง่เกวยีน แหลง่รวมของฝาก
ภาคเหนือวัดพระธาตดุอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌาน ชม
พระไดบตุสอึงคใ์หญ่แลนดม์ารค์ใหม ่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นยอดเขาราวกับ
อยูท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่8)สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง) 

วนัที ่1   ปั๊มนํา้มนัปั๊ม Shellแม็คโครแจง้วฒันะ 

วนัที ่2 ไชยปราการ -ดอยอา่งขาง-จุดชมววิมอ่นสน-สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80-ไรช่า2000- 
             ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล-ฝาง-ฮโินกแิลนด-์สวนสนแมแ่ตง-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-เมอืงเชยีงใหม่ 

วนัที ่3  วดัโลกโมฬ-ีพระธาตดุอยสุเทพ-ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-หว้ยตงึเฒา่ -ประตทูา่แพ 

วนัที4่    คาเฟ่Nekoemon-ลําปาง-กาดทุง่เกวยีน-พระไดบุตส ึวดัพระธาตดุอยพระฌาน-เดนิทางกลบั 



 
 
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 
 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจ์ัดสรรเองตามการจองและชาํระเงนิเทา่นัน้ 

 
หมายเหตสํุาคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ วคีรบ2เข็ม หรอืแอสตราเซเนกา จอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  
- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 
- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วัน โดยใชใ้บรับรองแพทย ์

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. 
มาตรการการเดนิทางเขา้จงัหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจงัหวดัน ัน้  ๆ

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
 สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
 เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 
อตัราบรกิารนีร้วม 
 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  
 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  
 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBLมาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWNแทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRPอาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ
ขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย  
 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 •คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้  
 •คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ  
 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ  
 •คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์  
 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 1 ,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอื
ชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี  
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน  
 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเด ีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

3-6ธนัวาคม 64 3,999  
 

ไม่มรีาคาเด็ก 

1,500 16 
23-26ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

30ธนัวาคม-2มกราคม 65 4,999 1,500 16 
6-9มกราคม 65 3,999 1,500 16 

13-16มกราคม 65 3,999 1,500 16 
27-30มกราคม 65 3,999 1,500 16 
3-6 กุมภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

17-20 กุมภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

เง ือ่นไขการจอง 



 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ  
 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 8 ทา่นตอ่รถตู ้
 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้  
 •บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 •การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
 •มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 •ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
 •เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


