
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20231 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“จงัหวดัเชยีงใหม”่ ซึง่มปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรลา้นนาแตโ่บราณ 
ม ี"ค าเมอืง" เป็นภาษาทอ้งถิน่ มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทัง้ดา้นประเพณีวฒันธรรม และมแีหลง่ทอ่งเทีย่วจ านวน
มาก โดยเริม่วางตัวเป็นนครสรา้งสรรค ์และไดรั้บการประกาศเป็นเมอืงสรา้งสรรคข์องโลกทางดา้นหัตถกรรมและ
ศลิปะพืน้บา้นจนถงึปัจจบุนั 

 



 

 

“เชยีงราย” ถอืเป็นจดุหมายปลายทางของบรรดานักทอ่งเทีย่วอยูเ่สมอๆ เพราะทีน่ีม่ธีรรมชาตทิีส่มบรูณ ์
วฒันธรรม วถิชีวีติแบบชาวบา้นทีย่ังคงอยู ่ผูค้นน่ารัก เมอืงเชยีงรายมปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน เป็นทีต่ัง้ของหรัิญ
นครเงนิยางเชยีงแสน ซึง่เป็นนครหลวงกอ่นการก าเนดิอาณาจักรลา้นนา ม ี "ค าเมอืง" เป็นภาษาทอ้งถิน่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตัวทัง้ดา้นศลิปะ ประเพณีวฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพัินธุใ์นรปูแบบลา้นนา ไท
ใหญ ่ไทเขนิ และไทลือ้จากสบิสองปันนาผสมผสานกัน นอกจากนีจั้งหวดัเชยีงรายยังขึน้ชือ่วา่เป็น "เมอืงศลิปะ"
และเป็นทีเ่กดิของศลิปินทีม่อีทิธพิลอยา่งมากในวงการศลิปะไทย โดยเฉพาะ ถวลัย ์ ดัชนี ผูส้รา้งสรรคบ์า้น
ด า และ เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ผูส้รา้งสรรคว์ดัรอ่งขุน่และหอนาฬกิาเมอืงเชยีงราย สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของ
เชยีงรายทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของศลิปิน และนายพทุธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ผู ้
สรา้งสรรคง์านของวดัรอ่งเสอืเตน้ซึง่เป็นอกีสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญ 

  
 

ก าหนดการเดนิทาง       01 สงิหาคม -31 ตลุาคม 2563 (สว่นตวัทกุกรุป๊ไมจ่อยทวัร ์

 

วนัแรก  รบัสนามบนิเชยีงใหม-่ ดอยอนิทนนท,์พระธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล,พระธาตนุภพลภมูสิริ ิ
,ตลาดมง้,โครงการหลวง,น า้ตกวชริธาร –ผาชอ่- บา้นถวาย (-/L/D) 

xx.xx น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระ พาทกุทา่นออกเดนิทางถงึ“อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท์” เป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุ

ของแดนสยาม 2,565 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่  ตั ้งสถานีเรดาร์ของ

กองทัพอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถูปเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ดุทา้ย 

จังหวดัเชยีงใหม ่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 482.4 ตารางกโิลเมตร หรอื 301,500 ไร ่ประกอบไปดว้ยภเูขา

สงูสลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนทซ์ึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย พาด

ผา่นจากประเทศเนปาล ภฐูาน พมา่ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย สงู

จาก ระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร ป่าอนิทนนทน์ี้เป็นแหลง่ก าเนดิของตน้น ้าแม่

กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่ง

ของตน้น ้าแม่ปิงที่ ใหพ้ลังงานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภูมพิล ใกลก้ันนั้นท่านสามารถ

เยี่ยมชมความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”องค์สีน ้ าตาล 

ประดษิฐานอยูบ่นทีส่งูสดุในพระราชอาณาจักรไทย เคยีงคูก่ับ “พระมหาธาตุ

เจดยีน์ภพลภูมสิริ”ิองคส์มี่วงอมชมพู ตัง้อยูบ่นกโิลเมตรที ่๔๑.๕ ทางดา้นซา้ยมอื สรา้งขึน้โดย

กองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพร   ะมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สรา้งถวาย 

“พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว”เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมือ่ปี พ.ศ.

๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูมสิริ ิสรา้งถวาย “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ”

เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแลว้ 

ทีพ่ระมหาสถูปเจดยีอ์ันยิง่ใหญ่เพียงฟ้าจดดนิองคน์ี้ ไดป้ระดษิฐานอย่างสง่างาม เป็นทีเ่คารพ

สกัการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอนิทนนท ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั รา้นหนา้ท าการอทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนท ์

 เทีย่วชมโครงการหลวงพระราชด าร ิเป็นสถานีวจัิย ไมด้อกและไม ้

ผลและชมฟาร์มปลาเทราต์และตลาดมง้ดอยอนิทนนท์ ซึง่เป็น

ตลาดพืชผลทางการเกษตรโดยแท ้เพราะแทบจะมีพืชผลทาง

การเกษตรทกุชนดิทีป่ลกูอยูท่ีน่ี ่น ามาขายยังตลาดแหง่นี้ ไมว่า่จะ

เป็น ลกูพลับ ซกูนิี ่มะระหวาน ฯลฯ แวะชมสัมผัสชุ่มชืน่ฉ ่าเย็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

ของน ้าตกวชริธาร น ้าตกทีส่วยงามมนี ้าไหลตลอดปี หลังจากนัน้เดนิออกเดนิทางไปยัง ผาชอ่ 

เทีย่วชมผาชอ่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนท าใหถู้กกัด

เซาะจนกลายเป็นหนา้ผาและเสาดนิทีม่รีปูรา่งแปลกตาคลา้ย กับทีแ่พะเมอืงผใีนจังหวัดแพร่ หรอื

ละลใุนจังหวดั สระแกว้ 

15.30 น.  น าทา่นเดนิทางกลับเชยีงใหม ่แวะศนูยห์ัตถกรรมบา้นถวาย ชมสนิคา้ OTOP ไมแ้กะสลักแอนตคิ 

เฟอรน์เิจอร ์ของทีร่ะลกึมากมาย 

 

17.00 น.  เดนิทางกลับถงึทีพั่กในเมอืงเชยีงใหม ่

ค า่               น าทา่นรับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง มอ่นแจม่ – สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติต ิ ์– สวนกลว้ยไมส้ายน า้ผ ึง้ - 

Afternoon Tea  -วดับา้นเดน่                                                             (B/-/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ม่อนแจ่ม หรือโครงการ

หลวงหนองหอย ซึง่ทีม่อ่นแจ่มมอีากาศทีเ่ย็นสบาย

เกอืบตลอดทัง้ปี คณุสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของ

ภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงามท่านจะไดส้ัมผัส

ธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โอบกอดดว้ยกลิ่นไอ

หมอก ดอก  ไมน้านาชนิด ทวิเขาสลับซับซอ้นชม

ทัศนยีภาพทีส่วยงามของธรรมชาตบินดอยมอ่นแจม่  

และยังมรีถเลน่ฟอรม์ลูา่มง้เป็นรถไฟรางไมแ้หง่แรกใน

ประเทศไทย สนุกสดุมันในอ าเภอแมร่มิทีป่ลกุอะดรนีา

ลีนของคุณใหต้ื่นพรอ้มลุยความรอ้น ผจญภัยแบบ

ใกลช้ดิธรรมชาต ิไฮไลทต์อ้งยกใหร้างรถไฟไมท้ีท่ ิง้

ตัวลงดา้นล่าง พรอ้มชมววิธรรมชาตสิองขา้งทาง (ไม่

รวมคา่เครือ่งเลน่ 80 บาท/ทา่น) 

เทีย่ง            รับประทานอาหารเทีย่ง   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่วนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติติ ์พาทา่นเดนิทางเทีย่วชมทางเดนิชม

ธรรมชาต ิCanopy walkway  หรอื ทางเดนิลอยฟ้าเหนอืเรอืนยอดไมท้ีย่าวทีส่ดุในมรีะยะทางกวา่ 

400 เมตร และระดั  บความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบใหม้ีความกลมกลืนกับธรรมชาต ิ



 

 

โครงสรา้งท ามาจากเหล็กกลา้ แข็งแรง บางชว่งยังมกีระจกใส สามารถมองเห็นลงไปดา้นลา่งได ้

อาคารเรอืนกระจกภายในจัดปลกูตกแตง่พรรณไมไ้วอ้ยา่งสวยงาม  

 

โดยเฉพาะพรรณไมห้ายากและมคีวามโดดเดน่เป็นพเิศษ และพพิธิภัณฑธ์รรมชาตเิป็นแหลง่เก็บ

รวบรวม สะสมวตัถทุีม่คีา่ และด าเนนิการจัดแสดงเกีย่วกับธรรมชาตวิทิยา เพือ่การศกึษา สง่เสรมิ

การเรยีนรูเ้ป็นตน้ และเทีย่วชมฟารม์ผเีสอืและกลว้ยไม ้สวนกลว้ยไมส้ายน ้าผึง้ Afternoon Tea  

พักผอ่นน่ังชลิจบิกาแฟพรอ้มดืม่ด ่าบรรยากาศทีส่วยงาม ณ.

รา้นศาลากาแฟ  

หลังจากรับประทานอาหารวา่งเรยีบรอ้ยแลว้ น าทกุทา่น

เดนิทางมุง่หนา้ไปอ าเภอแมแ่ตง ชมความสวยงามของ วดั

บา้นเดน่ ซึง่เป็นวดัทีม่วีจิติรกตระการตาดว้ยสถาปัตยกรรม

ไทยผสมลา้นนาประยกุต ์ในวดัเป็นทีน่มัสการพระธาตุ

ประจ าปีเกดิทัง้ 12 ราศ ีและยังมอีโุบสถ หอไตร วหิารเสาอนิ

ทขลิ กฏุไิมส้กัทองทรงลา้นนา พระวหิาร พระสถปูเจดยี ์พระพทุธมหาเศรษฐนีวโกฏ ิใหก้ราบไหว ้

บชูา 

จากนัน้พาคณะเดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืงเชยีงใหม ่ 

ค า่   รับประทานอาหารเย็นขนัโตกแบบลา้นนา ทา่นจะไดอ้ิม่อรอ่ยพรอ้มชมการแสดงฟ้อนร าพืน้เมอืง

ลา้นนาทีส่วยงามตระการตาเพลดิเพลนิไปกับอาหารเมอืงเหนอื แคบหม ูน ้าพรกิออ่ง แกงฮังเล 



 

 

ฯลฯ แบบขนัโตก หลังอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงไนทบ์าซา่รแ์ลว้เขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม วดัพระสงิหว์รวาิร – วดัพระธาตดุอยสเุทพ -ศนูยห์ตัถกรรมรม่บอ่สรา้ง- วดัพระธาตดุอย

ค า - เชยีงราย                                                                                       (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Check 

Out ออกจากทีพั่กนมัสการวดัพระสงิหว์รวาิร เป็นวัดที่

ประดษิฐาน พระสงิห ์(พระพทุธสหิงิค)์ พระพทุธรปู

ศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา หลัก

จากนัน้เดนิทางสู ่ไปนมัสการวดัพระธาตดุอยสเุทพพระ

ธาตปุระจ าปีมะแม และเป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว

เชยีงใหม ่เพือ่เป็นสริมิงคล  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง แบบพืน้เมอืงชาวลา้นนา  

 

ขา้วซอย คอือาหารพืน้เมอืงทางภาคเหนอืของประเทศไทย เดมิ

เรยีกวา่ "กว๋ยเตีย๋วฮอ่" เป็นอาหารทีค่ลา้ยเสน้บะหมี ่ในน ้าซปุที่

ใสเ่ครือ่งแกง รสจัดจา้น มเีครือ่งเคยีงไดแ้ก ่ผักกาดดอง หอมหัว

แดง และมเีครือ่งปรงุรส เชน่ พรกิผัดน ้ามัน น ้ามะนาว น ้าปลา 

น ้าตาล ในต ารับดัง้เดมิเนื้อทีใ่ชเ้ป็นเนือ้ไกห่รอืเนือ้ววั 

 

บา่ย  น าทกุทา่นกราบขอพร “หลวงพอ่ทันใจ” บนวดัพระธาตดุอยค าซึง่เป็นวดัเกา่แกศ่ักดิส์ทิธิม์าก 

เชือ่วา่หากทา่นมาขอพรหลวงพอ่ทันใจถา้เป็นผลสมัฤทธิแ์ลว้ตอ้งกลับมาแกบ้นดว้ยดอกมะล ิ

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูเ่ชยีงราย ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ แวะชมน ้าพรุอ้นระหวา่งทาง 

18.00 น. เดนิทางถงึเชยีงราย น าท่านรับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

วนัทีส่ ี ่ นมสัการอนสุาวรยีพ์อ่ขนุเม็งราย  - วดัรอ่งขุน่  - Afternoon Tea  - Singha Park Chiang Rai 

สงิหป์ารค์  - หอนาฬกิา (Clock Tower)        (-/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่น สกัการะ อนสุาวรยีพ์อ่ขนุเม็งราย ส ิง่ศักสทิธ ์ คูบ่า้นคูเ่มอืง ชาวเชยีงราย มา

อยา่งยาวนานตัง้อยูท่ีห่า้แยกพอ่ขนุ อ าเภอเมอืง เสน้ทางทีจ่ะไปอ าเภอแมจั่นหรอืแมส่าย  

ส าหรับพอ่ขนุเม็งรายเป็นกษัตรยิอ์งคท์ี ่ 25 แหง่ราชวงศล์ัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง 

และพระนางเทพค าขยาย หรอืพระนางอัว้มิง่จอมเมอืง ประสตูเิมือ่วนัอาทติย ์แรม 9 ค า่ เดอืนอา้ย 

ปีกนุ พทุธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตทีเ่มอืงเชยีงใหมใ่น พ.ศ.1854 พอ่ขนุเม็งรายไดส้รา้งเมอืง



 

 

เชยีงรายขึน้บนดอยทอง จากรากฐานเดมิทีเ่คยเป็นเมอืงมากอ่น เมือ่ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐม

กษัตรยิ ์ แหง่ราชวงศเ์ม็งราย และรวบรวมบา้นเล็กเมอืงนอ้ยเขา้เป็นอาณาจักรลา้นนาไทยจน

เจรญิรุง่เรอืงถงึปัจจบุัน 

09.30 น. น าชม วดัรอ่งเสอืเตน้ วดัแหง่นีม้จีดุเดน่ทีส่ าคัญอยูท่ีพ่ระอโุบสถใหมท่ีส่รา้งขึน้ ดว้ยศลิปะแบบ
ไทยประยกุต ์ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา จากฝีมอืการรังสรรคข์อง นายพทุธา  กาบ
แกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย วดัแหง่นีเ้ป็นศลิปะประยกุตท์ี ่เป็นเอกลักษณ์ใชเ้ฉด
สเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าตัดกับสทีอง ลวดลายตา่งๆ ทีพ่ริว้ไหวนัน้ สลา่นกไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากอาจารย ์
แตศ่ลิปะของ อาจารยจ์ะ ใชโ้ทนสขีาว และมกีารใชก้ระจก แตข่องสลา่นกดดัแปลงมาเป็นการใชส้ี

น ้าเงนิฟ้าแทนเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะ ประตมิากรรมบันไดพญานาคทีใ่ชเ้ฉดสเีดยีวกัน
นัน้มคีวามชดชอ้ยและลวดลายแตกตา่งจากประตมิากรรมท่ัวไปอยา่งเห็นไดช้ดั ไดน้ าเอารปูแบบ
ผลงานของ อ.ถวลัย ์ดัชน ีศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทัศนศลิป์ พ.ศ.2544 ผูส้รา้งบา้นด า จ.เชยีงราย 
ทีม่คีวามโดดเดน่เรือ่ง เขาและงามาประยกุตใ์ช ้ โดยเฉพาะชว่งเขีย้วของพญานาคมคีวามพลิว้
ไหว ออ่นชอ้ย  โดยพระวหิารแหง่นีใ้หน้ยิามวา่เป็นทพิยสถาน คอื เป็นการสรรเสรญิพระพทุธเจา้
ทัง้ในรปูแบบของประตมิากรรมและจติรกรรม เมือ่คนเขา้ไปมจีติใจดก็ีจะรักษาศลีกอ่ใหเ้กดิสมาธ ิ
และปัญญาตามมา 

00  

 

10.30 น. น าคณะ น าคณะเยีย่มชม วดัรอ่งขุน่ กอ่สรา้งและออกแบบโดยทา่นอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิต

พพัิฒน ์จติรกรชัน้แนวหนา้ของไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจาก 3 สิง่ตอ่ไปนีค้อื 1. 

ชาต ิ: ดว้ยความรักบา้นเมอืง รักงานศลิป์ จงึหวงัสรา้งงานศลิปะทีย่ ิง่ใหญไ่วเ้ป็นสมบัตขิอง

แผน่ดนิ 2. ศาสนา : ธรรมะไดเ้ปลีย่นชวีติของอาจารยเ์ฉลมิชยัจากจติทีร่อ้นกลายเป็นเย็น จงึขอ

อทุศิตนใหแ้กพ่ระพทุธศาสนา 3. พระมหากษัตรยิ ์: จากการเขา้เฝ้าฯ ถวายงานพระองคท์า่นใน

หลวงรัชกาลที ่9 หลายครัง้ ท าใหอ้าจารยเ์ฉลมิชยัรักพระองคท์า่นมาก จากการพบเห็นพระ

อัจฉรยิะภาพทางศลิปะและพระเมตตาของพระองคท์า่น จนบังเกดิความตืน้ตันและส านกึในพระ



 

 

มหากรณุาธคิณุ ดังนัน้อาจารยจ์งึไดส้รา้งงานพทุธศลิป์ถวายเป็นงานศลิปะประจ ารัชกาลพระองค์

ทา่น โดยปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผัสได ้เทีย่วชมประตมิากรรมปนูป้ัน

พระอโุบสถทีต่กแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพืน้ ประดับดว้ยกระจกแวววาววจิติรงดงามแปลกตา บนปนูปั้น

เป็นลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงามมาก เหนอื

อโุบสถทีป่ระดับดว้ยสตัวใ์นเทพนยิาย เป็นรปูกึง่ชา้งกึง่วหิคเชดิงวงชงูา ดงูดงามแปลกตา

น่าสนใจมาก ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอโุบสถก็เป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยอ์กีดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ภัตตคาร 

ชว่งบา่ย จากนัน้น าทา่นไปทาน Afternoon Tea  พักเบรก น่ังชลิกับบรรยากาศ และ กาแฟหอมๆ 
Melt in your Mouth ไดส้มัผัสบรรยากาศรม่รืน่ รมิแมน่ ้ากก  “Melt in your Mouth” เป็นรา้น
คาเฟ่ขนาดใหญร่มิแมน่ ้ากก จังหวดัเชยีงราย ภายในรา้นมทีีน่ั่งทัง้ indoor และ outdoor สว่น
ดา้นนอกตดิรมิแมน่ ้ากก บรรยากาศดมีากๆ ยิง่ตอนโพลเ้พลน้ะ เป็นรา้นทีส่วย และบรรยากาศดี
มาก เต็มไปดว้ยตน้ไม ้ และสวนสวย มนี ้าพใุนสวน ใครชืน่ชอบการถา่ยรปู Chack in  มารา้นนี้ 
รับรองไดว้า่ ไมผ่ดิหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หรอืทา่นจะเลอืกไปทีร่า้นมโนรมย ์เชยีงราย คาเฟ่บรรยากาศด ีบรเิวณรา้นกวา้งมากตัวอาคารเป็นสขีาว 

ออกแบบเหมอืนศาลาในสวนสไตลย์โุรปผสมผสานความเป็นไทยไดอ้ยา่งลงตัว ตดิกระจกรอบตัวอาคาร
ใหค้วามโลง่ โปรง่สบาย มองเห็นววิดา้นนอกไดอ้ยา่งชดัเจน มโีซน ใหเ้ลอืกน่ังทัง้แบบ indoor เป็นหอ้ง
แอร ์ มบีาร ์ ส าหรับสัง่อาหารและเครือ่งดืม่โตน่ั๊งมไีมม่ากนัก และในสว่นของ  Outdoor เป็นทีน่ั่งอยูห่ม่
กลางบรรยากาศสดุรม่รืน่รมิน ้ากก มโีตะ๊ใหเ้ลอืกน่ังหลากหลายกระจายเต็มพืน้ที ่ ทางรา้นมีอาหารคาว
หวานทัง้ไทยและตะวนัตก เครือ่งดืม่ทัง้กาแฟ ของหวาน และเบเกอรีค่รบครัน มาทีน่ีไ่ดทั้ง้บรรยากาศดี
และแถมมมุถา่ยรปูทีน่ีเ่พยีบส าหรับใครชอบถา่ยรปูก็อัพ IG ไดแ้บบรัวๆ จา้ 

15.00 น.  จากนัน้ น าทา่น เดนิทางสู ่ไรบ่ญุรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

ทีส่วยงาม ภายในไรบ่ญุรอดมกีารจัดแตง่สวนดอกไมเ้มอืง

หนาวสสีนัสวยงามนานาชนดิ มพีืน้ที ่เกษตรกรรมและไรช่า

กวา่ 600 ไร ่ โดยจัดเป็นรปูแบบฟารม์ทัวรใ์หผู้ท้ีส่นใจไดเ้ขา้

มาเยีย่มชม ไรบ่ญุรอด ปลกูพชืหลายชนดิ ตามความ

เหมาะสมกับสภาพดนิ มชีาพันธุอ์ูห่ลง รวมทัง้แปลงเกษตร

ผสมผสาน น่ังรถราง ชม ไรช่า พันธุอ์ูห่ลงกา้นออ่นกวา่ 600 

ไร ่นอกจากนัน้ยังมกีจิกรรม   

ZIP LINE ณ ไรบ่ญุรอด  Zip line  เป็นกจิกรรมการ

โดยสลงิ ความยาวกวา่ 1,400 เมตร ระดับความสงูของแตล่ะ

เนนิ เฉลีย่ 430-450 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ซึง่ท าใหเ้ราเห็นววิทวิทัศนข์องไรบ่ญุรอด ไรช่า 

และธรรมชาตอิันสวยงามของสงิหป์ารค์ ไดแ้บบ 360 องศา (กรณี ตอ้งการท ากจิกรรม ZIPLINE 

คณะช าระคา่ ZIPLINE เองกับทางเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลสว่นนี)้ ไมร่วมคา่เลน่ ZIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. น าทา่นเยีย่มชม วดัหว้ยปลาก ัง้ เป็นอกีวดัหนึง่ของจังหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยูบ่นเขา และมี

เนนิเขารายรอบวดัสามารถเห็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเดน่ของวดันี ้คอื " พบโชคธรรม

เจดยี"์   ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รปูทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา 

หลังคาสแีดงมรีปูปั้นมังกรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี ์เล็กๆ 12 ราศ ี วดัหว้ย

ปลากัง้เป็นวดัซึง่ชาวบา้นนับถอืและเชือ่กันวา่หากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกับไดข้ ึน้สวรรค ์ภายใน

เจดยี ์ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระอรหันตต์า่งๆ ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐาน เจา้แมก่วนอมิ

แกะสลกัจากไมจั้นหอมองคใ์หญ ่สาเหต ุทีเ่จดยี ์9 ชัน้นี ้มชีือ่วา่ พบโชคธรรมเจดยี ์ เนือ่งดว้ยวดั

หว้ยปลากัง้แหง่นีเ้ป็นวดัรา้งมาตัง้แตโ่บราณกาล ไมท่ราบประวตักิารสรา้ง แน่ชดั แตม่าพระ



 

 

อาจารยพ์บโชค ตสิสะวงัโส ไดบ้รูณะและกอ่สรา้งถาวรวตัถขุ ึน้จ านวนมากจงึกลายเป็นศนูยร์วม

จติใจ ของชาวเชยีงรายอกีครัง้ 

 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นชมความงามของหอนาฬกิาเฉลมิพระเกยีรต ิทีอ่อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง

โดยอาจารย ์เฉลมิชยั โฆฆติพพัิฒน ์ศลิปินแหง่ชาต ิและลกูหลานของเป็นชาวเชยีงราย  
หอนาฬกิานีม้คีวามวจิติรตระการตา เป็นศลิปะแบบเดยีวกับทีว่ดัรอ่งขนุ ทกุคนืเวลา 1 ทุม่ 2 ทุม่ 
และ 3 ทุม่ จะมกีารแสดงแสงสเีสยีง ทีห่อนาฬกิาประกอบเพลงเชยีงรายร าลกึ 
 

 
สมควรเวลาน าทา่นไปเดนินทบ์าซา่ร ์หรอืถนนคนเดนิ (มทีกุคนืวนัเสารเ์ดนิเทีย่วสดุสายถนนธนา
ลัยใจกลางเมอืงเชยีงราย และถนนคนมว่น ทกุคนืวนัอาทติยท์ีถ่นนสนัโคง้นอ้ย ตัง้แตเ่วลา17.00-
24.00น. เชญิเลอืกซือ้และชมสนิคา้OTOPชัน้น าของเชยีงราย,สนิคา้หัตถกรรมงานฝีมอืคนลา้นนา
,การแสดงภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีห่าดไูดย้าก,เสือ้ผา้ของใชส้นิคา้เบ็ดเตล็ด,โซนสารพันเมนูอาหาร
พืน้เมอืงและขนมพืน้เมอืงดัง้เดมิ,สนุกสนานกับลานร าวงยอ้นยคุและผอ่นคลายกับสปานวดแผน
ไทยและสมนุไพรพืน้บา้นเพือ่สขุภาพ สนุกสนานและอิม่อรอ่ยกับของกนิถกูปากของฝากถกูใจที่
ถนนคนเดนิ / ถนนคนมว่นเชยีงราย แลว้กลับสูโ่รงแรมทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

วนัทีห่า้ บา้นด า – ไรช่าฉุยฟง – พระต าหนกัดอยตงุ – สวนแมฟ้่าหลวง- ตลาดชายแดนแมส่าย 

                    สนามบนิเชยีงราย                                                                                  (B/L/D) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม บา้นด า หรอื พพิธิภณัฑบ์า้นด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ดัชน ีศลิปินแหง่ชาต ิ

ทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีน

และดา้นปฏมิากรรมหลายชิน้ ลักษณะ ของ บา้นด า จะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลัง

ทาดว้ยสดี า ซึง่เป็นทีม่าของค าวา่ “บา้นด า” และยังเป็นสทีี ่อ. ถวลัย ์โปรดปราน อกีดว้ย ในบา้น

แตล่ะหลังทีม่ลีวดลาย 

11.00 น. น าทา่นแวะชม ไรช่าฉุยฟง มพีืน้ทีก่วา้งและไดบ้รรยากาศ ของไรช่าที ่กวา้งใหญ ่ปลกูโคง้วนไป

ตามไหลเ่ขา อสิระถา่ยภาพและชมความงามไดห้ลายจดุ นอกจากจะไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงาม 

ของไรช่าแลว้ ยังมรีา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ เบอเกอรี ่แสนอรอ่ยใหบ้รกิาร เมนูยอดนยิม เชน่ ย า



 

 

ทนู่า สปาเก็ตตีย้นูาน หมั่นโถวใบชานุ่ม ชาเขยีว ชาเย็น เคก้ชาเขยีว และเคก้ชอ๊กโกเลตตา่งๆ  

(ไมร่วมคา่บรกิาร) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง    

บา่ย  น าคณะเดนิทางสู ่พระต าหนกัดอยตงุ ถอืเป็นบา้นหลังแรกของสมเด็จยา่ สรา้งขึน้โดยใชพ้ระ

ราชทรัพยส์ว่นพระองค ์ ทีเ่นน้ความเรยีบงา่ยและการใช ้

ประโยชน ์มลีักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนากับบา้นพืน้เมอืงของสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่พดานหอ้ง

โถงท าเป็นเพดานดาว บรเิวณดา้นหลังพระต าหนักมรีะเบยีงยืน่ออกไปเมือ่ยนืทีร่ะเบยีงจะเห็น

ทัศนยีภาพของดอยตงุทีส่วยงาม ชมความงามของ สวนแมฟ้่าหลวง หรอื สวนดอยตงุ เป็น 

สวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร ่ภายในสวนถกูตกแตง่ดว้ยสสีนัพรรณไมไ้ดอ้ยา่ง

สวยงามผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนออกดอกตลอดทัง้ปี กลางสวนมี

ประตมิากรรมเด็กยนืตอ่ตวังานประตมิากรรมนีไ้ดรั้บพระราชทาน

ชือ่วา่ “ความตอ่เนือ่ง” นอกจากแปลงไมป้ระทับกลางแจง้แลว้

ยังมโีรงเรอืนไม ้ในรม่จดุเดน่คอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารี

ชนดิตา่งๆ ทีม่ดีอกสวยงามและภายในสวนแมฟ้่าหลวงยังมี

กจิกรรมใหท้า่นสมัผัสกับความหวาดเสยีวกลางป่าใหญ ่กับ Doi 

Tung Tree Top Walk (คา่บรกิาร 150 บาท/ทา่น ไมร่วมใน

รายการทัวร ์เพราะสว่นใหญจ่ะไมก่ลา้เดนิ) ทีส่รา้งขึน้มาเหนอื

ยอดไมใ้หญภ่ายในสวนอันเขยีวขจ ีอากาศหนาวเย็น ไดส้มัผัส

กับธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และยังทา้ทายความกลา้ของนักทอ่งเทีย่วทีช่อบความสงู ทางเดนิโยก

เยกใหห้วาดเสยีวเลน่ๆ แตไ่มต่อ้งหว่งเพราะทีน่ีม่อีปุกรณ์ความปลอดภัย และมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าแต่

ละจดุคะ่ ระยะทางเดนิประมาณ 300-400 เมตร สงูจากพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร ทางเดนิแบง่

ออกเป็น 4 ชว่ง แตล่ะชว่งสงูและยาวไมเ่ทา่กัน 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอแมส่าย เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดน เหนอืสดุในประเทศไทย อสิระชอ้ป

ป้ิงตลาดแมส่าย สายลมจอย ซึง่ทา่นสามารถเลอืกชือ้สนิคา้สตา่งๆ ตามอัธยาศัย (ดา่นยังไมเ่ปิด

บรกิารใหข้า้มไปยังฝ่ังพมา่) 

 



 

 

 

 

จากนัน้น าชม วนอทุยานถ า้หลวง – ขนุน า้นางนอน  เป็นถ ้าหนิปนูขนาดใหญ ่ยาวถงึ 7 

กโิลเมตร เชือ่วา่เป็นถ ้าทีม่คีวามยาวมากทีส่ดุในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นหอ้งโถงกวา้งมาก 

ภายในถ ้าจะพบกับความงามของ เกล็ดหนิสะทอ้นแสง หนิงอก หนิยอ้ย และมธีารน ้าไหลตลอด

ทัง้ปี (ถา่ยรปู บรเิวณหนา้ถ ้า หากมกีารปิดไมใ่หเ้ขา้ดา้นเพือ่ความปลอดภัย) และเรือ่งราวการ

ชว่ยเหลอืสมาชกิ ทมีหมปู่า ทีผ่า่นมา กลายเป็นเหตกุารณ์ทีโ่ลกตอ้งจดจ า เพราะถกูรอ้ยเรยีงโดย

เรือ่งราวแหง่มติรภาพ สายใยแหง่มนุษยชาต ิความสญูเสยีทีก่ลายเป็นพลังทีผ่ลักดันในภารกจิครัง้

นีส้ าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กอ่น อ าลาเชยีงราย ใหท้า่นไดแ้วะชือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ กอ่นเขา้สนามบนิ  
  ณ รา้นของฝากชือ่ดงัของเชยีงราย  สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูส่นามบนิแมฟ้่าหลวง 
xx.xx น.    เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มเก็บความประทับใจ  

 

*** ซือ่สตัย ์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ที ่ Hotel Name Stars 4-5 ทา่นๆละ 6-7 ทา่นๆละ 8-9 ทา่นๆละ พกัเดีย่วเพิม่ 

1 

Ban Namping River Side Village 
Chiangmai +Teak Garden Spa Resort 
Chiangrai 
 พกัห้องละ 2-3 ท่านๆละ 

3+4 9,555.00 8,555.00 7,777.00 1,800.- 

2 

Chiangmai Grand View  Hotel 
+Golden Pine Resort Chiangmai  
พกัห้องละ 2-3 ท่านๆละ 

4+4 9,999.00 8,888.00 8,222.00 2,400.- 

3 

Win Tree Resort Chiangmai + Wiang 
Inn Chiangrai  
พกัห้องละ 2-3 ท่านๆละ 

5+4 10,888.00 9,777.00 8,999.00 2,800.- 

 
หมายเหต ุ  กรณีเดนิทางเพยีง 2-3 ทา่นเพิม่ทา่นละ    4,000    บาท 

 

 

 



 

 

HOTEL OPTIONS (เชยีงใหม)่ 

 Baan Nam Ping Riverside Village 3 stars 

มจีดุเดน่คอื หรหูรา อยูไ่มไ่กลเมอืง หา่งจากสนามบนิเพยีง 10 ก.ม. เทา่น ัน้
แตไ่ดส้มัผสัธรรมชาต ิววิ ทวิทศัน ์แมน่ า้ปิง สูดโอโซนธรรมชาตไิดเ้ต็มอิม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chiangmai Grand View 4 stars 

มจีดุเดน่คอื อยูใ่กลเ้มอืง เยือ้งๆกบัศนูยก์ารคา้เมญา่ และยา่นชอ้ปป้ิง กนิ ดืม่
กลางคนื ถนนนมิมานเหมนิต ์ใกล ้มช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wintree City Resort Chiang Mai 5 Stars 

มจีดุเดน่คอื เป็นโรงแรมใหม ่ หรหูรา Luxuries ทีส่ดุ สไตลโ์มเดริน์ อยูถ่นน
ออ้มเมอืง ใกลต้ลาดชา้งเผอืก  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL OPTIONS (เชยีงราย) 

1. TEAK GARDEN SPA RESORTS CHIANGRAI 4 STARS  

มจีดุเดน่ อยูต่ดิสนามบนิ สะดวกมากไมต่อ้งเรง่ไปสนามบนิ อยูต่รงขา้ม Big C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. GOLDEN PINE RESORT CHIANGRAI 4 STARS    อยูห่า่งจาก
สนามบนิ 7 กม  
มจีดุเดน่คอื อยูท่า่มกลางธรรมชาต ิ ทอ้งทุง่นา อากาศบรสิทุธิ ์ สูด
โอโซนไดเ้ต็มที ่

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. WIANG INN HOTEL 4 STARS  
มจีดุเดน่คอื อยูก่ลางเมอืง ตดิไนทบ์าซา่ร ์เดนิเทีย่วกลางคนืไดส้บาย
บรือ๋ สะดวกไปชอ้ปป้ิงไดท้กุหา้งฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนช์องทา่นเป็นหลกั 

อตัรานีร้วม  

1. คา่รถตูป้รับอากาศพรอ้มคนขบัและน ้ามันเชือ้เพลงิ ตลอดการเดนิทาง 5 วนั จ านวน 1 คัน 

2. หนา้กากแมสและเครือ่งวดัอณุหภมู ิแอลกอฮอลลล์า้งมอื มาตรฐาน SHA 

3. คา่ทีพั่กจ านวน 4 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

4. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. Afternoon Tea หรอื Hi Tea พักเบรคชว่งบา่ย  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วทกุแหง่ตามรายการทีร่ะบุในรายการ 

7. ไกดท์อ้งถิน่ 

8. คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง (Personal Accident) วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 

(Accident Medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงอืนไขของบรษัิท 

 

 

 

 



 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ไป-กลับ BKK-CNX//CEI-BKK  

2. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความเหมาะของการบรกิารทีไ่ดร้บั ไมไ่ดบ้งัคบั 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี/ คา่โทรศัพท/์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีขอบลิ) 

 

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 ส ารองทีน่ั่ง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ าทา่นละ 50% 

 สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 10 วนัท าการกอ่นออกเดนิทาง 

 

 

การแจง้ยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 1,000 บาท 

 การแจง้ยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 การแจง้ยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

การเลือ่นการเดนิทาง  

1.สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้1 ครัง้ โดยแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นการเดนิทาง  

2.กรณียกเลกิการเดนิทางจะไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

- บรกิารน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง 

- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ 

 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป    สมัภาระสว่นตัว เชน่ เสือ้กันฝน รม่ หมวก รองเทา้สวมใสส่บาย  ยารักษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 

เอกสารในการเดนิทาง       บตัรประชาชน 

                     

 

 

“ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา” 

 

 

 



 

 

 


