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ท่องเที่ยวอยา่งปลอดภัย
พร้อมการดแูล

“New Normal”
แบบ

Hyundai H1



สนามบิน

06.00 น. นัดพบท่านและครอบครัวพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกใน
ประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2

07.55 น. น าท่านและครอบครัวออกเดินทางสู่  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 
โดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยเที่ยวบินที่ WE102

09.15 น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่

DAY 1



อ.แม่แตง ทุ่งดอกไมเ้มืองแกง

ออกเดนิทางสู ่อ.แมแ่ตง ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมทุง่ดอกคอสมอสหลาก
หลายสสีนังามตา อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและถา่ยรปูกบัดอกไมน่านาพรรณ

ชมทุ่งดอกไม้เมืองแกง 



“ภูสันฟ้าเรสซิเด้นซ”์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหลีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมล้านนา
ประยุกต์ แต่ก่อนภายในวัดมี ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหลีขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเป็นมงคล 
จึงได้น าชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัด แล้ววัดยัง
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณ
ซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย
เรียกชื่อวัดว่า “วัดเดน่สะหรศีรรีเมอืงแกน” 
นับตั้งแต่นั้นมา

หลังมื้ออาหารเดินทางสู่ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน



FOUR SEASONS
ที่พัก

หรือเทยีบเท่า

70 (SQM)

70 (SQM)

- Rice paddy
view

- Graden view 

RESORT



น าท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา ใหท่้านไดส้ัมผสัการนัง่
บนหลงัชา้งแบบสุดต่ืนเตน้ พร้อมช่ืน ชมธรรมชาติอนัสวยงาม
ตลอดทั้งเส้นทางและชมโชวช์า้งแสนรู้ 
ตลอดทั้งคร่ึงวนั

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก

DAY 2

“ปางช้างแม่สา”



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ระเบียง ณ แม่ริม

Rabieng Na
Maerim

ร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ดีที่สุดของ อ.แม่ริม...บนเนินเขาที่เห็น
วิวที่สวยที่สุด... เสิร์ฟอาหารที่เลิศรสที่สุด... เรารวมทุกความ "ที่สุด" 
มามอบให้ "คุณ" คนที่พิเศษที่สุดส าหรับเรา
เมนูห้ามพลาด
-ไก่ภูเขาไฟ  - น้ าพริกคิดถึงแม่ (น้ าพริกปลาทูต า)   - ปลาเทราตเ์ผากระบอก 



สวนดอกไมม้ากาเร็ต

เดินทางสู่ สวนดอกไม้มากาเร็ต ณ สวน I LOVE FLOWER FRAM  
ให้ท่านได้ถ่ายภาพสวย ๆ คู่กับดอกไม้สีสดใสอย่างอิสระ

หลังจากมื้ออาหาร

จากนั้นน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ 
เพื่อเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก



น าท่านรับประทานอาหารเย็น ณ คุ้มขันโตก 
ให้ท่านได้รับประทานอาหารของภาคเหนือ พร้อมกับชมการแสดงพื้นบ้านมากมาย

ขันโตกสามารถเลือกรับประทานได้หลายแบบ
- ขันโตก เซ็ตปกติ
- ขันโตก แบบ Halal
- ขันโตก แบบ Vegetarian



“ANANTARA RESORT”
ที่พัก

หรือเทยีบเท่า

50 (SQM)

105 (SQM)

สามารถเพิม่
เตยีงเสริมได้

ไม่สามารถเพิม่
เตยีงเสริมได้



บอลลูน
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กัDAY 3

น าท่านสู่ช่วงเวลาสุดพิเศษกับการชมวิวแบบลอยฟ้า ให้ท่านได้เปิดมุมมอง
ใหม่กับการชมความสวยงามของเมืองเชียงใหม่บนบอลลูนสูงเสียดฟ้า
ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามอย่างจุใจ
*หากท่านไม่ขึ้นบอลลูน น าท่านเดินทางไหว้พระ ณ วัดดังของเชียงใหม่ อาทิ วัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวง



แสนค า เทอร์เรสรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

SaenkhamTerrace

รับประกันความอร่อยจากรายการ รอบจานรอบโลก



• อทุยานหลวงราชพฤกษ์
น าท่านเดินทางสู่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้ท่านได้
เที่ยวชมความสวยงามของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้
นานาพรรณ และเยี่ยมชมปราสาทที่สร้างในแบบศิลปะ
ล้านนาแท้ ๆ 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

(บริการท่านด้วยรถกอล์ฟตลอดการเข้าชม)



• วดัพระธาตดุอยค า 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า ให้ท่านได้ไป

สักการะ หลวงพ่อท่านใจ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของเมืองเชียงใหม่ 
ที่ใครมาจะต้องมาขอพรกัน

วัดพระธาตุดอยค า 



• ภตัตาคารอาหารจีน TULOU (หอ้ง

น าท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี TULOU
น าท่านสู่ ถนนคนเดนิเชียงใหม ่(วัวลาย) 
ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองของเชียงใหม่
ตลอดเส้นทาง

(ห้องส่วนตัว)



“ANANTARA RESORT”
ที่พัก

หรือเทยีบเท่า

50 (SQM)

105 (SQM)

สามารถเพิม่
เตยีงเสริมได้

ไม่สามารถเพิม่
เตยีงเสริมได้



• พระธาตดุอยสเุทพ 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ให้ท่านได้สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก

DAY 4

“วัดพระธาตุดอยสุเทพ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เฮือนเพ็ญ บริการท่านด้วยเมนูขึ้นชื่อ 

(ข้าวซอยและอาหารเหนือหลากหลายเมนู) 



12.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

15.10 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย
การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE111

16.20 น. 
ท่านและครอบครัวเดินทางถึง
สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ........



อัตราคา่บรกิาร

ประเภทผูเ้ดนิทาง
อัตราคา่บริการทวัร์ทา่นละ

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน

ผู้ใหญ ่(ไม่รวมทีพ่กั) 49,900.- 39,900.- 35,900.- 34,900.-

อัตราคา่ทีพ่ัก (จ่ายเพิ่มจากคา่บริการทวัร์)
Night 1 
โรงแรมโฟร์ซีซั่น เชียงใหม่ แม่ริม ขนาด 70 ตารางเมตร 
•ห้องดีลักซ์ (วิวสวน) 12,000  บาท (ราคาต่อคืน/ท่านละ)
•ห้องดีลักซ์ (วิวท้องนา) 18,000  บาท (ราคาต่อคืน/ท่านละ)
Night 2&3 โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ขนาด 50 ตารางเมตร และขนาด 105 ตารางเมตร
•ห้องดีลักซ์ (วิวสวน) 8,600  บาท (ราคาต่อคืน/ท่านละ)
•ห้องสวีท (วิวสวน) 12,000  บาท (ราคาต่อคืน/ท่านละ)



“U NIMMAN”
ที่พัก

หรือเทยีบเท่า

67 (SQM)

โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่
- ห้องสวีท  5,500  บาท (ราคาต่อคืน/ท่านละ)

หากท่านต้องการช้อปปิ้งและท่องเที่ยวยามค่ าคืน



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

พร้อมคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงือ่นไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท

- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบิต ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทัลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั

- ช าระโดยเงินสด
- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ช่ือบญัชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชือ่รอไว้ ท้ังน้ีเพือ่ประโยชน์ของผูร่้วม
เดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าในทุกกรณ ีหากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทาง
ของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะรว่มเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


