
                             

 

 
 

05 .00น . พรอ้มกันที่จุด นัดหมาย  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯให ้

การตอ้นรับ 

07.55น.  บนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ สายการบนิ 
Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4102 

09.20น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ น าท่าน

ขึน้รถตูป้รับอากาศท่องเทีย่ว เดนิทางสูแ่ม่รมิ แวะเทีย่ว

ชมสวนดอกไม ้Flower Lovers CNX ในสวนจะมกีารแบง่พืน้ทีข่องดอกไมส้สีนัชนดิตา่งๆให ้
ทา่นไดถ้า่ยรูปสวยงาม(หรอือาจปรับเปลีย่นเป็นสวนดอกไมใ้น อ.แม่รมิ) น าทา่นเดนิทางสู่
แม่แตง แวะ แอร์ไดมอนดค์าเฟ่  รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกในเชยีงใหม่ บนเครื่อง 

AIRBUSA330-300 ทีด่ดัแปลงเป็นรา้นกาแฟจ าลองบรรยากาศไดน่ั้งจบิกาแฟบนเครือ่งบนิ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
  ชมความงดงาม อลงัการ วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วดับา้นเดน่ ตุง้อยู่บนเนนิเขาเตีย้ๆ

มภีูมทิัศน์ทีส่วยงาม มรีูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศลิปะไทยและลา้นนา ตลาดมง้บา้นหว้ยลกึ อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ชมุชนผลไมต้ามฤดกูาลฮโินโกแิลนด ์อาณาจักรไมฮ้โินกทิีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝางหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
04.30  เดินทางสู่ดอยอ่างขาง ชม

ทะเลหมอกพรอ้มววิภูเขาที่มี

ค ว า ม ส ว ย ง า ม  สั ม ผั ส

บรรยากาศยามเชา้ ชมววิพระ
อาทติยข์ึน้ทีจ่ดุชมววิมอ่นสน 

  บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 3) 
ขา้วตม้ สถานีเกษตรหลวง

อ่างขาง บริเวณโดยรอบจึง

เต็มไปดว้ยไร่สวนพชืผัก-ผลไมเ้มอืงหนาวและดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ชว่งฤดหูนาวของทกุ
ปีจะมตีน้ซากรุะออกดอกทีส่วยงาม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80 เป็นไฮไลทส์ าหรับการเทีย่วชมดอย

อา่งขาง ตัง้อยู่ใจกลางสถานีเกษตรไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แต่มากความสวยงาม ดว้ยทัศนียภาพ

แห่งทะเลหมอก ไร่สตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล บรเิวณปลกูสตรอเบอรร์พัีนธุพ์ระราชทาน 80 ทีใ่หญ่อันดับตน้ 

ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะปลกูสตรอเบอรร์ไีลร่ะดับไปตามความสงูของภเูขา 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
 สวนสนแม่แตง ชมตน้สนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม แวะใหท้่านสดูอากาศ ถ่ายรูปสวยๆ ประตูท่าแพ 

เป็นหนึง่จดุเชค็อนิไฮไลทข์องจังหวัด ถา่ยภาพเดนิผา่นฝงูนกพริาบทีบ่นิผา่นตวัไปมา 

เย็น ถนนคนเดนิเชยีงใหม ่แหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึอสิระอาหารเย็น  

 ทีพ่กั: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที1่    ทา่อากาศยานสวุรรณภูม-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม-่แมร่มิ-สวนดอกไมF้lower Lovers CNX-แมแ่ตง- 

               แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-ตลาดมง้บา้นหว้ยลกึ-ฝาง-ฮโินกแิลนด ์

วนัที2่  ดอยอา่งขาง-จดุชมววิมอ่นสน-สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาวสวน80-ไรช่า2000- 

             ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล-สวนสนแมแ่ตง-เมอืงเชยีงใหม-่ประตทูา่แพ-ถนนคนเดนิ                                                                         



                             
 

 

 

 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

วัดพระธาตดุอยพระฌาน จ.ล าปาง วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระใหญ่ไดบุตส ึองคใ์หญ ่

แลนดม์าร์คใหม่ ตัง้โดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่ นวัดพระธาตุล าปางหลวง 

ตัง้อยูบ่นเนนิสงู มคีวามงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกเ่ป็นพระธาตปุระจ าปีฉล ู

บา่ย   กาดทุง่เกวยีน  สดุยอดแหลง่ของฝากภาคเหนือ ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยาน

นานาชาตเิชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
20.10น. บนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4117 

21.35น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูพิรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่บรกิารคนขับรถ  
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

11-13 ธันวาคม 64 5,999  
ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500บาท) 
 

1,500 15 

17-19 ธันวาคม 64 5,999 1,500 15 
7-9 มกราคม 65  5,999 1,500 15 
14-16 มกราคม 65 5,999 1,500 15 
21-23 มกราคม 65 5,999 1,500 15 
18-20 กมุภาพันธ ์65 5,999 1,500 15 

วนัที3่    พระใหญไ่ดบุตส ึวดัพระธาตดุอยพระฌาน ล าปาง-พระธาตลุ าปางหลวง-กาดทุง่เกวยีน-ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

               เชยีงใหม-่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) / จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) /Moderna 2

เข็ม /ไฟเซอร2์เข็ม/สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 

หรอื ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

หรอื แสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK)จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง ไมเ่กนิ72ชัว่โมง

กอ่นเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
อตัรานีไ้มร่วม 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง หากตอ้งการซือ้เพิม่ (15กโิลกรัมเพิ่ม520บาท/เทีย่ว)โปรดตดิต่อบริษัททัวร์แจง้

ความประสงคก์อ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย10วนั 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


