HP203 แอ่ วเมืองเหนือถิ่นล้ านนา เยือน 5 ดอยสูง สักการะ 4 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ (เครื่ อง)

กําหนดการเดินทาง: เทศกาลปี ใหม่ 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 59 // 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59
วันแรก
...............
...............
................

12.00น.

18.00 น.
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07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

กรุ งเทพฯ –เชียงใหม่ – เชียงราย – วัดร่ องขุ่น – ดอยตุง – พระธาตุดอยตุง
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง เช็คอินตัว๋ เครื่ องบิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ /
ไทยไลอ้ อนแอร์
เหิรฟ้ าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายารบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / ไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่........
เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ เจ้ าหน้ าที่ทีมงานบริ ษัท Happy Trips คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก สู่ จ
เชียงราย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ วัดร่ องขุ่น วัดที่สร้ างขึ ้นตามความเชื่อของคนที่ได้ ศกึ ษาธรรมะอย่างลึกซึ ้ง และอุทิศตนเอง
และเงินทองเพื่อสร้ างสาสนสถานที่คนไทยและต่างประเทศต้ องตะลึงในความสวยงามอันวิจิตรตระการตา ควบคุมการสร้ างโดย
อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นด้ านจิตรกรรมชื่อดัง
บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 1) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ดอยตุง โดยเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถท้ องถิ่น นํา
ท่านชมความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ นานาชนิด ณ สวนสมเด็จย่ า จากนันนํ
้ าท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุ
ประจําปี กุน สมควรแก่เวลา นําทุกท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ ท (หรือเทียบเท่ า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ
บริ การอาหารคํ่า (มื ้อที่ 2) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย.....ราตรี สวัสดิ์
ไร่ ส้ม – ดอยอ่ างขาง – ดินเนอร์ ขันโตก
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า พร้ อมบริ การอาหารเช้ า (มื ้อที่ 3) ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ พร้ อมออกเดินทาง นําท่านตามรอยละครชื่อดัง “ธรณีน่ีน้ีใครครอง”
นําแสดงโดยสองพระ-นางยอดฮิต “ณเดชน์ -ญาญ่ า” ณ ไร่ ส้ม สัมผัสกับสวนส้ มนับร้ อยไร่
พร้ อมเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากส้ มนานาชนิด สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ดอยอ่ างขาง
โดยเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถท้ องถิ่น
บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 4) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม โครงการเกษตร
หลวงดอยอ่ างขาง ชมสวนไม้ ดอกไม้ ประดับ พร้ อมพืชเศรษฐกิจอื่นๆมากมาย พร้ อมเลือกซื ้อผลิตผลของผักผลไม้ เมืองหนาวใน
ชื่อ “ดอยคา” ที่จําหน่ายไปทัว่ ประเทศ และต่างประเทศ ชมสวนกุหลาบ สวนบอนไซ สวนไม้ ดอกนานาชนิด สมควรแก่เวลา นํา
ท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมรอยัล ล้ านนา จ.เชียงใหม่ (หรือเทียบเท่ า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารเย็น (มื ้อที่ 5) แบบ ขันโตกดินเนอร์ พร้ อมชมการแสดงกว่า 10 ชุด จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับสูท่ ี่พกั ...
ราตรี สวัสดิ์
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วันที่สาม
06.00 น.

ดอยอินทนนท์ – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยสุเทพ - ซือ้ ของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุ งเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า พร้ อมบริ การอาหารเช้ า (มื ้อที่ 6) ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร เก็บ
สัมภาระ เช็คเอาท์ นําทุกท่าน
เดินทางขึ ้นสู่ ดอยอินทนนท์ โดยรถท้ องถิ่น นําท่านพิชิตยอดดอยที่สงู ที่สดุ ในประเทศด้ วย
ความสูงถึง 2,565 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล พร้ อมนําท่านชมและสักการะ พระมหาธาตุนภ
เมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อนถวายแด่ในหลวงและพระราชินี
เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางลงจากยอดเขา ระหว่างทางแวะวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหารให้ ทกุ ท่านสักการะ
พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุประจําเกิดปี ชวด
12.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 7) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางขึ ้นสู่ ดอยสุเทพ
สักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจําเกิดปี มะแม อิสระให้ ทา่ นได้ กราบไหว้ ขอพร
พระเพื่อความเป็ นสิริมงคล สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากดอย พร้ อมแวะให้ ทา่ นได้
เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองอันเลือ่ งชื่อนานาชนิดเป็ นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้ อวั่ , นํ ้าพริ ก
หนุม่ ฯลฯ จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เช็คอินตัว๋
เครื่ องบิน ณ เคาเตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / ไทยไลอ้ อนแอร์ รับบัตรขึ ้นเครื่ อง (Boarding Pass)
..............
พร้ อมออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / ไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่.......
............... เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
*******************************************************************************
อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง
ผู้ใหญ่ (พักคู่) เด็ก พักกับ
เด็ก มีเตียง
เด็ก ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว
ท่ านละ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน เพิ่มท่ านละ
เทศกาลปี ใหม่ 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 59
เทศกาลปี ใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59
อัตรานีร้ วม










เริ่มต้ น....15,900 บาท (ขึน้ อยู่กับสายการบิน)

2,000

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร สายการบินตามที่ระบุ
ค่าที่พกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้ อง )
ค่ารถตู้รุ่นใหม่ D4D นําเที่ยว
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนําเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
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อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร
 ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 % และ ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรั บเงิน / ใบกากับภาษี)
การสํารองที่น่ ัง
- วางมัดจําท่านละ 7,000 บาท (เพื่อมัดจําตัว๋ เครื่ องบิน) โดย โอนเงินสด ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
พร้ อมแฟกซ์ ใบโอนเงินหรื ออีเมลล์
- ในกรณีทําจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจํานวน
ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจําทังหมด
้
**ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจําทังหมด
้
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทําการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.การไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ 1,000 บาท
หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกําหนดดังกล่ าว ถือว่ าท่ านสละสิทธิ์
หมายเหตุ
 ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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