
ก ำหนดกำรเดินทำง : 03-06 ธันวำคม, 29 ธันวำคม 2563 – 1 มกรำคม 2564





การตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้าน
สุขภาพแก่ผู้เดินทาง
- ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัททกุท่ำน คนขับรถ รวมถึงผู้เดินทำง
- กำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มกำรเดินทำงทุกวนั
- ระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ต้องสวมใส่หนำ้กำกอนำมัย หรือ Face shield

ตลอดกำรท ำงำน
- บริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรบัล้ำงมือบนยำนพำหนะ
- แจกหน้ำกำกอนำมัยแบบใช้แล้วทิ้งวันละ 1 ชิ้น

มาตรการการป้องกันโรค Covid-19



โปรแกรม 4 วัน 3 คืน พำท่ำนแอ่วเหนืออย่ำงมีลีลำ ขึ้นดอยตุงกรำบไหว้พระธำตุ ชมดอกไม้ ณ พระต ำหนัก 
สัมผัส Unseen destination ตักบำตรพระขี่ม้ำ ชมไร่ชำ และจุดห้ำมพลำดเมืองเชียงรำย เพิ่มเติมด้วยล่องแม่น้ ำ
ปิงเมืองเชียงใหม่และกิจกรรมอีกมำกมำยรอคอยให้ท่ำนมำค้นหำ



วันแรกของกำรเดินทำง

06.30 น.พบท่ำน ณ จุดนัดพบสนำมสุวรรณภูมิ 
อำคำรผู้โดยสำรช้ัน 4 แถว C เคำร์เตอร์สำยกำรบินไทย  

08.30 น. น ำท่ำนบินลัดฟ้ำสู่สนำมบินเชียงรำย โดยสำยกำรบินไทย 
เที่ยวบิน TG2310

10.05 น. ท่ำนเดินทำงถึงสนำมบินเชียงรำย หลังรับสัมภำระแล้ว...

น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธาตุดอยตุง หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า 
เป็นสถำนที่ประดิษฐำนพระเจดีย์บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุส่วนพระรำกขวัญ
เบื้องซ้ำย หรือกระดูกไหปลำร้ำซึ่งน ำมำจำกประเทศอินเดีย ท ำให้ผู้ใดที่มี
ปัญหำตรงช่วงคอจนถึงเอวควรมำกรำบไหว้เพื่อส่งเสริมดวงด้ำนสุขภำพ



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวต าหนัก     
บริการด้วยเซตอาหารไทย



หลังรับประทำนอำหำรกลำงวัน น ำท่ำน
เที่ยวชม พระต าหนักดอยตุง ชมพระ
ต ำหนักสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำ บ้ำน
ปีก ไม้  แล ะบ้ำนแบบพื้น เมืองของชำว
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจำกนั้นท่ำนยังได้
เที่ ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวน
ดอกไม้นำนำพันธ์ที่จะบำนสะพรั่งในช่วง
หน้ำหนำวนี้ จำกนั้นน ำท่ำนท ำกิจกรรม 
Tree top walk ให้ท่ำนเดินชมดอกไม้
บนสะพำนสูงได้วิวสวยงำมแบบพำโนรำมำ

ดอยตุง

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ โรงแรมท่ีพัก 



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ
ห้อง

ขนำด 100 ตร.ม.



วันที่สองของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดถ  าป่าอาชาทอง ให้ท่ำนได้
สัมผัสกับ Unseen of North อย่ำงแท้จริง 
น ำท่ำนท ำบุญตักบำตรยำมเช้ำที่จะมีพระคอยขี่ม้ำ
บิญฑบำต ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หำชมได้ยำก

วัดถ  าป่าอาชาทอง



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ชาฉุยฟง ให้ท่ำนได้ชมและเก็บ
ภำพควำมประทับใจกับไร่ชำสีเขียวอันกว้ำงใหญ่สุด
ลูกหูลูกตำลดหลั่นกันมำตำมลักษณะภูเขำ อีกทั้ง
ยังมีคำเฟ่น้ ำหวำน ขนมหวำนคอยให้ท่ำนได้เลือก
รับประทำน

ไร่ชาฉุยฟง 

พิพิธภัณฑ์บ้านด า
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านด า แหล่งท่องเที่ยวที่สร้ำง
โดยศิลปินแห่งชำติ อ.ถวัลย์ ดัชนี ให้ท่ำนได้ชมบ้ำนไม้สีด ำที่มีศิลปะแบบ
ล้ำนนำอันสวยงำมที่เป็นที่มำของช่ือว่ำ “บ้ำนด ำ”
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมืองเชียงรำย....



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้านหลู้ล า เชียงราย
บริกำรด้วยเมนูเซตอำหำรไทย

วัดร่องเสือเต้น
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดร่องเสือเต้น วัดนี้นั้นมีจุดเด่นที่ตัววัดเน้นเป็นสี
น้ ำเงินตัดทองซึ่งแสดงถึงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ำที่กระจำยไปทั่วโลก
ให้ท่ำนได้เที่ยวชมควำมงดงำมของพระวิหำรและกรำบสักกำระ
พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนำถ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ สิงห์ปาร์ค น ำท่ำน 
นั่ งรถรางชมฟาร์ม สั มผั ส
บรรยำกำศธรรมชำติท่ำมกลำงไร่ชำ
และทุ่งดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนตลอดทั้งปี
พร้อมสนุกกับกิจกรรมต่ำงจุดต่ำงๆ 
เช่น จุดวิวไร่ชำ จุดชมชีวิตสัตว์ 

สิงห์ปาร์ค ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ร้านภูภิรมย์ 
พร้อมชมอำทิตย์ตกยำมเย็น บริกำรด้วยเมนูอำหำรไทย



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ
ห้อง

ขนำด 45 ตร.ม.



วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

วัดพระแก้ว
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระแก้ว 
วัดซึ่งเป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกต ที่
ปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ ณ วัดพระ
ศรีรัตนศำสดำรำม ให้ท่ำนได้กรำบ
สั ก ก ำ ร ะ พ ร ะ เ จ้ ำ ล้ ำ น ท อ ง 
พระพุทธรูปในสกุลช่ำงศิปปำละที่
ใหญ่ และสวยงำมที่สุดในประเทศ
ไทย จำกนั้น เที่ยวหอพระหยก 
สถำนที่บอกเล่ำเรื่องรำวควำม
เป็นมำของพระแก้วมรกต

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เชียงใหม่...



เที่ยง บริกำรอำหำร หลองข้าวล า บริกำรด้วยเมนูอำหำรพื้นเมืองภำคเหนือ



วัดอินทราวาส
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอินทราวาส
เป็นวัดเก่ำแก่ที่มีลักษณะงดงำมมำก 
สิ่งที่น่ำสนใจ คือ ศำลำจัตุรมุข ซึ่ง
พบเพียงหลังเดียวในภำคเหนือ อิสระ
ให้ท่ำนได้เที่ยวชมรอบๆวัด



“ ”

น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงแรม FLORA CREEK 
ให้ท่ำนได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย บริกำรชุดปิกนิก 
1 ชุด ส ำหรับ 2 ท่ำน ให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศ
ในกำรรับประทำนอำหำรแบบปิกนิก (อำหำรเรียก
น้ ำย่อย) ท่ำมกลำงธรรมชำติ เปลี่ยนบรรยำกำศ
แบบเดิม ๆ มำเป็นกำรปิกนิกแสนเก๋ ท่ำมกลำงสวน
ดอกไม้กฤษดำดอย ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปน่ำรัก ๆ 

อย่ำงจุใจ

ท่ามกลางธรรมชาติ



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ บ้านไร่ยามเย็น 
บริกำรด้วยเมนูอำหำรพื้นเมืองภำคเหนือ



ที่พัก

หรือเทียบเท่า 

50 ตร.ม.



ออกจำกท่ำเทียบเรือที่ วัดชัยมงคล และออกเดินทำงให้
ท่ำนได้ชื่นชมบรรยำกำศของสองฝั่งแม่น้ ำที่ได้ผ่ำนจำกมุม
ต่ำง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ จำกนั้นเรือจะแล่นไปสู่จุดหมำย

นั่นก็คือ “บ้านชาวนาไทย” เกษตรกรรมที่ยังคงเป็น
แหล่งรำยได้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และท่ำนจะได้ชมวิถี
กำรท ำ กำรปลูกพืชผักแบบปลอดสำรพิษ และวิธีกำรท ำ
นำของชำวเชียงใหม่

ล่องเรือแม่น ้าปิง

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ครัวอาจารย์สายหยุด   บริกำรด้วยเมนูพื้นเมืองภำคเหนือ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอุโมงค์ โบรำณสถำนที่มีควำมเก่ำแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มำกว่ำ 700 ปี ให้
ท่ำนได้กรำบสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับหำมุมถ่ำยภำพภำยในอุโมงค์ และมุมต่ำง ๆ ของวัด

วัด
อุโมงค์
จำกนั้นส่งท้ำยกำรเดินทำงกันที่ โครงการบ้านข้างวัด ที่นี่เป็น
ชุมชนคนรักศิลปะมีจุดเด่นคือ บ้ำนกึ่งไม้กึ่งปูน 11 หลัง ที่ดัดแปลง
มำเป็นร้ำนค้ำต่ำง ๆ ให้บรรยำกำศสุดชิล ที่นี่มีร้ำนขำยของที่ระลึก 
งำนฝีมือ ให้เลือกชมเลือกซื้อมำกมำย



ถึงเวลาหาของฝาก น าไปมอบให้กับ

“คนท่ีคุณรัก”
--- ของน่าซื อ ของดีเมืองเชียงใหม่ ---

17.30 น. ท่ำนเดินทำงถึง ณ สนำมบินเชียงใหม่
19.35 น. น ำท่ำนบินลัดฟ้ำสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดย

สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ส
เที่ยวบิน  PG220 

21.00 น. ท่ำนเดินทำงถึง ณ สนำมบินสุวรรณภูมิโดย
สวัสดิภำพ



อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ

12 ท่าน
เดินทาง 03 – 06 ธันวาคม 2563 ผู้ใหญ่ 39,900.-

พักเด่ียว 9,000.-
NEW YEAR AT HOTEL เพิ่มท่านละ 5,500.-



อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำรพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
3. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ 50 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์

- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

การยกเลิก : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ

เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำง
อำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำก
ท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร


