
                             

 
 
 
 

CRMFD1
เดนิทางโดยสายการบนิ น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง

พกัแมส่ลอง 1 คนื เชยีงใหม ่1คนื 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

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

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

25-27 ธันวาคม 64 9,999 1,500 1,500 8 

31 ธันวาคม 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.  บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3199 
08.30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง รับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

เดนิทางสูไ่ร่ชาฉุยฟง เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ีผูผ้ลติใบชารายใหญใ่นเชยีงราย ถา่ยรูปววิไร่ชาสวยๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 
บา่ย ถ ้าหลวง วนอทุยานขนุน ้านางนอน มลีักษณะเป็นภเูขาขนาดใหญห่ลายลกูเรยีงตัวสลับซับซอ้น จุดเทีย่วม ี2 โซน โซนที ่1 ถ ้า

หลวง เป็นถ ้าหนิปูน ใหท้่านชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แม่นางนอน ชมอนุสาวรยีจ่์าแซม ผูเ้สยีสละในปฏบัิตกิาร โซนที ่2 ขุน

น ้านางนอน หรอืสระขุนน ้ามรกต อสิระถ่ายภาพ อัธยาศัย  เดนิทางสูด่อยแม่สลอง ในชว่งฤดูหนาวจะมนัีกท่องเที่ยวมาเที่ยว

ชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจ านวนมาก โดยเฉพาะตน้พญาเสอืโคร่งที่ข ึน้อยู่รมิถนนจะพรอ้มใจกันเบ่งบาน ออก

ดอกสวยงาม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศบรเิวณทางผ่านทีม่ดีอกพญาเสอืโคร่งสชีมพู

สสีันสวยงาม (ดอกซากรุะ/ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเพยีงปีละครัง้ การบานขึน้อยู่

กับธรรมชาติและสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถก าหนดได)้ ไร่ชาวัง

พุดตาล ไร่ชาขึน้ชื่อของดอยแม่สลองตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิมีคาเฟ่ที่เปิด

บรกิารใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าพักผ่อน มีมุมน่ังเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ  

แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสันตคิรี ีเป็นเจดยี์

ทรงลา้นนาประยุกต ์บรเิวณนี้ถอืเป็นจุดชมววิยามเย็นทีส่วยจุดหนึง่ของดอยแมส่ล

อง จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรมบนดอยแมส่ลอง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)   ทีพ่กั: แมส่ลองวลิลา่ Maesalong Villa หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

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

หลวงอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว80-แปลงบ๊วย-สวนซากรุะ ดอยอา่งขาง ตัง้อยูบ่นทวิเขาแดน

ลาว เป็นที่ตัง้ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือโครงการหลวง

ดอยอ่างขาง ภายในมแีปลงปลูกพชืเมอืงหนาว ไมด้อก ไมผ้ล และพชื ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้

ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ีพ่ันธุ ์80 ชมสวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหลง่รวบรวมไมด้อก

เมอืงหนาวปลูกลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชม และยังมตีน้ซากรุะจากญีปุ่่ นใหช้ืน่ชมอกี

ดว้ยซึง่ซึง่ออกดอกสวยงาม มไีมผ้ลเขตหนาว ชมความงดงามของ ตน้บ๊วย สวนบอนไซนานาชนดิและใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก

ผลติภัณฑข์องโครงการหลวง ชมดอกนางพญาเสอืโคร่งหรอืซากรุะเมอืงไทยเบง่บานอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) 
 น าคณะเดนิทางสู่สวนผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสนแม่แตง) มตีน้สนปลูกเรยีงกันอย่างสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศสวยๆ  เดนิทางสู ่แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ รา้นกาแฟบนเครือ่งบนิแห่งแรกในเชยีงใหม ่น าเครือ่งบนิมาดัดแปลงเป็นรา้น
กาแฟ (รวมคา่เขา้ 120 บาท/ทา่น หางตั๋วน าไปแลกเครือ่งดืม่ Black Canyon ไดท้า่นละ 1 แกว้) 

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

 

วนัที2่    ดอยอา่งขาง - สถานเีกษตรหลวงอา่งขาง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว80-แปลงบว๊ย-สวนซากรุะ-สวนสนแมแ่ตง- 

               แอรไ์ดมอนดค์าเฟ่ –   เมอืงเชยีงใหม ่                                                                                                                          

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

            ดอยแมส่ลอง ซากรุะ-ไรช่าวงัพุดตาล-พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีพกัแมส่ลองวลิลา่                                                                          



                             
 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 เทีย่วชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไมป้างฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลาง

ขนุเขา ทุง่ดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และใหท้า่นถา่ยรูปสวนดอกไมป้างฮวา แลนดม์ารค์ใหม่ของ

มอ่นแจ่ม ชมววิภเูขาได ้360องศา พรอ้มชมสวนดอกไม ้สวนสม้ เคลา้กับสายหมอก  
 โป่งแยงจังเกลิโคสเตอร์และซปิไลน์ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรมสุดตื่นเตน้ทา้ทายท่ามกลาง

ธรรมชาตกัิบซปิไลน์สดุเรา้ใจ และจังเกิล้โคสเตอรแ์หง่แรกในประเทศไทย (ฟรเีครือ่งเลน่ Jungle Coaster 

1 รอบ กรณีลกูคา้ไมเ่ลน่เครือ่งเลน่รับฟรเีครือ่งดืม่1แกว้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) 
รา้นของฝาก แวะซือ้ของฝากของที่ระลกึ ถงึเวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 
18.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3440 

20.00น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 
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วนัที3่  ดอยมอ่นแจม่-สวนดอกไมป้างฮวา-โป่งแยงจงัเกลิโคสเตอรแ์ละซปิไลน-์รา้นของฝาก- 

             ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

             หว้ยตงึเฒา่ 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไมน่อ้ยกวา่14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไมน่อ้ยกวา่14วัน /

วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ 2เข็ม 

หรอื ✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

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

72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุ า่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่น ัน้* 

 หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั 

 

 



                             
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทปิไกด ์

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 
กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

 เงือ่นไขการจอง 
 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 

 - การจองทัวรท์ีส่มบรูณ์ ทา่นตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผา่นแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตังค"์ 
เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์

เทีย่วไทยก าหนด 

กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการจอง 


