
 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่จังหวัดเชยีงใหม ่อสิระใหทุ้ก

ทา่นพักผอ่นบนรถ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 11-12ชัว่โมง) 

        

 

 

เชา้ เดนิทางถงึไชยปราการ เชยีงใหม่ ใหท้่านแวะท าธุระส่วนตัว 

เปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นเดนิทางเที่ยว ดอยอ่างขาง  ชมทะเล

หมอกพรอ้มววิภูเขาทีม่คีวามสวยงาม สัมผัสบรรยากาศยามเชา้ 

ชมววิพระอาทติยข์ึน้ทีจ่ดุชมววิมอ่นสน  
 บริการอาหารเชา้  (มื้อที ่1) ขา้วตม้ เดนิทางชมสถานีเกษตร

หลวงอา่งขาง บรเิวณโดยรอบจงึเต็มไปดว้ยไร่สวนพชืผัก -ผลไม ้

เมืองหนาวและดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์  ชว่งฤดู
หนาวของทุกปีจะมีตน้ซากุระออกดอกทีส่วยงาม  สวนดอกไม ้

เมอืงหนาวสวน80 เป็นไฮไลทส์ าหรับการเทีย่วชมดอยอ่างขาง 
ตัง้อยู่ใจกลางสถานีเกษตรไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แตม่าก

ความสวยงาม ดว้ยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก  ไร่สตรอเบอร์รี่

บา้นนอแล  บรเิวณปลกูสตรอเบอร์รพัีนธุพ์ระราชทาน 80 ทีใ่หญ่
อนัดบัตน้ ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะปลกูสตรอเบอรร์ไีลร่ะดับไป

ตามความสูงของภูเขา เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตูเ้ดินทางสู่

อ าเภอฝาง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่2)  ฮโินโกแิลนด ์ อาณาจักรไมฮ้โินกทิีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นสวนสนแม่แตง ชมตน้สน

ปลกูเรยีงกนัอยา่งสวยงาม แวะใหท้า่นสดูอากาศ ถ่ายรูปสวยๆ  ชมความงดงาม วัดเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเดน่ อยู่บน

เนนิเขาเตีย้ๆมภีมูทิศันท์ีส่วยงาม มรีูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งศลิปะไทยและลา้นนา เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่

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

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่4) วัดโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนา

ทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายุกว่าหา้รอ้ยปี พระธาตดุอยสเุทพ ปชูนีย

สถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในจังหวัดเชยีงใหม่  เป็นพระธาตปุระจ าปี

เกดิปีมะแม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที ่5) ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศ

บรสิทุธิ ์ชมววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา สวนดอกไมป้างฮวา แลนด์

มารค์ใหมข่องมอ่นแจม่ ชมววิภเูขาได ้360องศา ชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก มมีุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย หว้ย

ตงึเฒา่ หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น มสีะพานซตูองเป้สูทุ่ง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม ถา่ยรูปประตทูา่แพ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  ทีพั่ก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัที ่1   ปั๊มน ำ้มนัปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ 

วนัที ่2 ไชยปรำกำร-ดอยอำ่งขำง-จดุชมววิมอ่นสน-สถำนเีกษตรหลวงดอยอำ่งขำง-สวนดอกไมเ้มอืงหนำวสวน80-ไรช่ำ2000- 

             ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่ำ้นนอแล-ฝำง-ฮโินกแิลนด-์สวนสนแมแ่ตง-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-เมอืงเชยีงใหม ่

วนัที ่3    วดัโลกโมฬ-ีพระธำตดุอยสเุทพ-ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้ำงฮวำ-หว้ยตงึเฒำ่ -ประตทูำ่แพ 



 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่7) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คา

เฟ่สไตล์ญี่ปุ่ นสุดเก๋ จ าลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นใหถ้่ายรูปสวยๆ 

เดนิทางสูล่ าปางแวะซือ้ของฝากทีก่าดทุง่เกวยีน แหลง่รวมของฝาก

ภาคเหนือวัดพระธาตดุอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชม

พระไดบตุส ึ องคใ์หญ่  แลนดม์ารค์ใหม่ ตัง้โดดเด่นอยู่บนยอดเขาราว

กบัอยูท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลบั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง)  

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ีครบ2เข็ม หรอืแอสตราเซเนกา จอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วนั โดยใชใ้บรับรองแพทย ์ 

  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. 

มาตรการการเดนิทางเขา้จงัหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจงัหวดัน ัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

3-6 ธนัวาคม 64 3,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

23-26 ธนัวาคม 64 3,999 1,500 16 

30ธนัวาคม-2 มกราคม 65 4,999 1,500 16 

6-9 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

13-16 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

27-30 มกราคม 65 3,999 1,500 16 

3-6 กมุภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

17-20 กมุภาพนัธ ์65 3,999 1,500 16 

เง ือ่นไขกำรจอง 

วนัที ่4      คำเฟ่ Nekoemon-ล ำปำง-กำดทุง่เกวยีน-พระไดบตุส ึวดัพระธำตดุอยพระฌำน-เดนิทำงกลบั 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •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 ทา่นตอ่รถตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


