DEC 2021 – JAN 2022

อิลิท ฮอลิเดย์...นำท่ำนสัมผัสวัฒนธรรมภำคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่ำนชมไฮไลท์สกั กำระพระธำตุดอยสุเทพ เที่ยวชมสวนดอกไม้
นำนำพรรณ สัมผัสควำมเย็นสบำยท่ำมกลำงสำยหมอก ดื่มดำ่ ไปกับธรรมชำติที่โอบล้อม พร้อมบริกำรอำหำรสุดพิเศษที่ถูกคัดสรรมำเพื่อ
ดูแลคนพิเศษเช่นคุณ ดูแล...กันและกัน

.

มำตรกำรป้องกัน COVID-19

- ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ เจ้ ำ หน้ำ ที่ จ ำกทำงบริ ษั ท ทุ ก ท่ ำ น
รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ ใจในควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพแก่ผเู ้ ดินทำง
- เจ้ำหน้ำที่สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรทำงำน
- บริกำรหน้ำกำกอนำมัยชิ้ นใหม่ทุกวันตลอดกำรเดินทำง
- บริกำรเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือบนยำนพำหนะ
- บริ ก ำรชุ ด ตรวจ ATK ให้ท่ ำ นได้ส บำยใจตลอดกำร
เดินทำง

วันแรก...ของกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงใหม่ – อ.จอมทอง - เมืองเชียงใหม่
06.00 น.

07.25 น.
08.45 น.

กลำงวัน

1

เรีย นเชิญ ท่านที่จุ ด นัด พบ ณ สนำมบิ นสุวรรณภู มิ ชั้น 4 ROW E ใกล้ ประตูทางเข้ า
หมายเลข 3 พบกับเจ้ าหน้ าที่ดูแลความพร้ อมด้ านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้ าสู่ช่วงเวลา
แห่งความสุข
เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำยกำรบินไทย สมำยล์ เที่ยวบินที่ WE 102
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ หลังจากรับกระเป๋ าและเตรียมความพร้ อมเพื่อ
เดิน ทางสู่ช่ว งเวลาของวัน พิเ ศษ น าท่านเดิน ทางสู่ อ.จอมทอง ให้ ท่านเที่ยวชม พระ
มหำธำตุนภเมทนีดล และ พระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นจุดเที่ยวบน
ดอยอินทนนท์ท่ไี ม่ควรพลาด พระมหาธาตุเจดีย์ท้งั สององค์ได้ สร้ างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พร้ อม
ให้ ท่านได้ ชมวิวบนยอดเขาสุดสายตา

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรโครงกำรหลวงอินทนนท์ ร้ำนอำหำรในโครงกำร
หลวงที่นำผลผลิตที่ได้ภำยในโครงกำรมำรังสรรค์เป็ นอำหำรในทุกๆ จำน
หลังจากมื้ออาหารนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ ท่านได้ พักผ่อน ท่านสามารถใช้
บริการนวดของทางโรงแรมได้ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ผ่อนคลายจากการเดินทาง ให้
ท่านได้ ใช้ บริกำรนวดเท้ำ (1 ชม.) รวมอัตราค่าบริการแล้ ว

วันแรก...ของกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ – จังหวัดเชียงใหม่ – อ.จอมทอง - เมืองเชียงใหม่
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำร Deck One ในบรรยำกำศริมแม่น้ ำปิ งสุดโรแมนติก

ที่พกั

โรงแรมระรินจินดำ เวลเนส สปำ รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำ

1

วันที่สอง...ของกำรเดินทำง
อ.แม่แตง - แดนเทวดำ - ดอยม่อนแจ่ ม - อ.เมืองเชียงใหม่
เช้ำ

2

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อ.แม่แตง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ “แดนเทวดำ” ให้ ท่านได้
ตื่นตาตื่นใจไปกับหน้ าผานา้ ตกจาลอง ชมสวนดอกไม้ นานาพรรณ ทั้งสวนไทย
และสวนญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ ถ่ายภาพสวย ๆ คู่กับดอกไม้ หลากสีอย่างอิสระ พร้ อม
กับเดินเยี่ยมชมตลาดเก่าเมืองเหนือที่มีอาหารมากมายให้ ท่านได้เดินชิมตลอด
ทาง

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรบ้ำนม่อนม่วน ร้ำนอำหำรวิวงดงำมก่อน
ทำงขึ้ นม่อนแจ่ ม ให้ทำ่ นได้รบั ประทำนอำหำรพร้อมชมวิวเขำอันสวยงำม
อย่ำงเพลิดเพลินใจ

นาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ ม จุดชมวิวแลนด์มาร์คที่มาแม่ริมแล้ วต้ องมาเช็คอิน
โดยบริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้ วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวยๆ จากนั้นนาท่าน
เดินถ่ายรูปคู่กับ ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ที่จะบานสะพรั่งสีม่วงสวยงามเต็มภูเขา และ
ปกคลุมไปด้ วยสายหมอก และเดินเที่ยวชม ณ บริเวณ SKY WALK จุดชมวิว
แห่งใหม่ของที่น่ใี ห้ ท่านได้ ช่นื ชมบรรยากาศสุดสวยอย่างเต็มอิ่ม

วันที่สอง...ของกำรเดินทำง
อ.แม่แตง - แดนเทวดำ - ดอยม่อนแจ่ ม - อ.เมืองเชียงใหม่

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรเฮือนเพ็ญ ให้ท่ำนได้รบั ประทำนอำหำรรสชำติ
พื้ นเมืองแบบชำวเหนือแท้ ๆ

ที่พกั

โรงแรมระรินจินดำ เวลเนส สปำ รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำ

2

วันที่สำม...ของกำรเดินทำง
วัดพระธำตุดอยสุเทพ – ซื้ อของฝำก - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ

3

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพ ให้ ท่านได้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ให้ ท่านได้น่งั รถรางผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขั้น เชื่อ
กันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสาเร็จ
สมหวังดังปรารถนา แคล้ วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรครัวอำจำรย์สำยหยุด ร้ำนอำหำรไทย
แบบชำววังที่รสชำติยอดเยี่ยม และได้รบั รำงวัลมำมำกมำย

นาท่านสู่ร้านของฝาก ร้ำนวนัสนันท์ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อของฝากทั้งสินค้ า
ออร์แกนิคที่เพาะปลูกจากชุมชนเพื่อสุขภาพ หรือสินค้าอาหารต่างๆ เพื่อนาไป
ฝากคนที่คุณรัก
15.30 น.

จากนั้นได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเชียงใหม่

17.50 น.

นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินไทย สมำยล์ เที่ยวบินที่
WE 165

19.10 น.

เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ด้ วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั สถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้ นในอนำคต***

ค่ำบริกำรทัวร์
อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ (ท่ำนละ)
ประเภทผูเ้ ดินทำง
(ในกรณีเดินทำง 4 ท่ำน)
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่

29,900. -

พักเดี่ยว (จ่ ำยเพิ่ม)

6,200. -

บริกำรท่ำนด้วยรถ TOYOTA COMMUTER 1 คัน
**หำกเข้ำร่วมโครงกำร “ทัวร์เที่ยวไทย” รัฐสนับสนุนส่วนลด 5,000 บำท
(เงื่อนไขกำรใช้บริกำรเป็ นไปตำมข้อกำหนดของโครงกำร โดยชำระผ่ำนแอป “เป๋ ำตัง”)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์และช่างภาพ ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กับท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท และประกันโควิด 19
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภำษี
สนำมบินทุกแห่ง
6. ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

รำยละเอียดกำรชำระเงิน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
ชำระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ ำยในนำม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
ชำระโดยเงินสด
สำมำรถชำระค่ำมัดจำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

