
                             

 

 

 

CODE: ITHA77 เชยีงใหม ่เชยีงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) 

จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงราย 

และกลบัจากทา่อากาศยานเชยีงใหม ่

น า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Viet Jet Air  

ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงราย – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัรอ่งขุน่ 

- สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) – เรยีวกงัคาเฟ่ – ภชูีฟ้้า 

พกั: ภชูีฟ้้า(พกัหอ้งละ4 ทา่น หรอื2ทา่น)                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

2 ขึน้ยอดภชูีฟ้้าชมทะเลหมอก – ภชูีด้าว - ภชูีเ้ดอืน – ดอยตงุ – ไรช่าฉุยฟง - อ.ทา่ตอน – วดั

ทา่ตอน – อ.ไชยปราการ – ฮโินกแิลนด ์- ฝาง 

พกั: ฝาง                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

3 ดอยอา่งขาง - สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000  

(ชมซากรุะ) - ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล– ดอยมอ่นแจม่ – เมอืงเชยีงใหม ่

พกั: เมอืงเชยีงใหม ่                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

4 พระธาตดุอยค า – จอมทอง – ดอยอนิทนนท ์– พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล – พระมหาธาตุ

เจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ– ถา่ยรปูป้ายจดุสูงสุดแดนสยาม – ตลาดมง้ – น า้ตกวชริธาร – บา้นถวาย -  

รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-6 ปี 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

9-12 ธนัวาคม 63 10,888  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

2,000 16  

18-21 ธนัวาคม 63 9,888 2,000 16  

25-28 ธนัวาคม 63 9,888 2,000 16  

15-18 มกราคม 64 9,888 2,000 16  

21-24 มกราคม 64 9,888 2,000 16  

29มกราคม-1กมุภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

11-15 กมุภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

25-28 กมุภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  VZ130 BKK-CEI 06.30-07.55 

Return      :  VZ2107 CNX-BKK 21.10-22.30 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น า้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงราย - วดัหว้ยปลาก ัง้ 

                     วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - เรยีวกงัคาเฟ่ - ภชูีฟ้้า         

                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  
  

 

04.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai 

Viet Jet Air) ประต ู3-4 เคานเ์ตอร ์E เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 

06.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ130 

07.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดถ์อืป้าย

ตอ้นรบัรอทกุทา่นบรเิวณทางออก น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ  

                     รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  



                             

     เดนิทางสู่ วดัหว้ยปลาก ัง้ มคีวามสวยงามไม่แพว้ัดอืน่ๆในจังหวัดเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้ม

ดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จุดเด่นของวัดนี้คอื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์ูง 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะจนี

ผสมลา้นนาสง่างามดว้ยทันไดท้ีม่มีังกรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 

ราศ ีภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรปูและพระอรหันตต์่างๆ รวมถงึเจา้แมก่วนอมิแกะสลักจากไมจั้น

หอมองคใ์หญ ่แตเ่ดมิเคยเป็นวัดรา้งทีม่มีาแตโ่บราณ ถกูบรูณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส จนฝ้ื

นกลับมาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กนัวา่หากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืน

ไดข้ึน้สวรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วดัร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็น

ศลิปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสีน ้าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหนึ่งมคีวามคลา้ยกับ

ผลงานของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ และ อ.ถวัลย ์ดัชนีย ์สองศลิปินแห่งชาตชิือ่ดังชาวเชยีงรายที่

รังสรรค์ผลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชัย และพพิธิภัณฑ์บา้นด า ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

รวมอยู่ดว้ย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่

ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทัศนศลิป์ ปี พ.ศ.

2554 จดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีส่ดุคอื วหิารรอ่งเสอืเตน้ ตัววหิารไดถ้กูสรา้งดว้ยศลิปะแนวศาสนาศลิป์รว่ม

สมัย แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตัววหิารแลว้ ภายในวัดยังเป็นทีป่ระดษิฐาน "พระ

ธาตเุกศแกว้จฬุามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสงู 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตไุดบ้รรจพุระบรมสารกิ

ธาต ุจากสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรนิายก เป็นอกีจดุหนึง่ทีไ่มค่วรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชัยโฆษิตพพัิฒน์ เมือ่พ.ศ.2540 โดย

จติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศลิปินแห่งชาตสิาขาทัศนศลิป์ (จติรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพ

ค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนีอ้ยา่งคับคั่งตลอดปี อโุบสถของวัดรอ่งขุน่

มสีขีาวบรสิทุธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลักษณ์เป็นทีจ่ดจ าของนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตซิ ึง่พากันเรยีก

วัดร่องขุน่วา่วัดขาว (Thailand White Temple) ประดับประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอยา่งวจิติรอลังการตาม

ดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิชัน้ลดหลั่นกันลงมาหนา้บันประดับดว้ยพญานาคและตดิ

กระจกระยบิระยับโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนั้นตอ้งการสือ่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายใน

อโุบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงาม 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 เดนิทางสู ่ไรบ่ญุรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม โดยจัดเป็น

รูปแบบฟารม์ทัวร ์ภายในไร่มกีารปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ อาท ิไร่ชาอู่หลง 

รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวยีนทัง้ปี เนินเขาที่เต็มไปดว้ย

ดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าเยี่ยมชม มีบรกิารรถราง (shutter bus) ซึง่ทางไร่ได ้

จัดเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทัวรร์วมค่ารถรางแลว้) มจีุดแวะทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชม

ทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกนิ 110 

ซม. 50 บาท),จดุศนูยก์ฬีาและสนัทนาการ หรอืบา้นแดง จดุนี ้นักทอ่งเทีย่วสามารถเชา่จักรยานและเล่น

กจิกรรม zipline ได,้จดุชมววิไรช่า 360 และรา้นอาหารภภูริมย ์จดุนีส้ามารถมองเห็นบรรยากาศของไรช่า

ทีก่วา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณที่น่ังพักผ่อน

หรอืถา่ยรปูในหลายจดุ อสิระถา่ยรปูบรรยากาศตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ เรยีวกงัคาเฟ่ (Ryokan Cafe) เป็นคาเฟ่ชคิๆสไตลญ์ีปุ่่ นในเชยีงราย มคีวามเป็นญีปุ่่ นสูง

มาก ดว้ยความทีเ่จา้ของรา้นเคยไปเรยีนทีป่ระเทศญีปุ่่ น และชืน่ชอบวัฒนธรรม การต์นู เลยมาเปิดเป็นคา

เฟ่ และทีพ่ักคลา้ยกบัชนบทของญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภชูีฟ้้า  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

ทีพ่กั: บา้นระเบยีงฟ้ารสีอรท์,ภฟู้าสวรรค,์ภหูมอกแคมป์ หรอือืน่ๆระดบัเทยีบเทา่กนั 

หมายเหต:ุ (พกัทีภ่ชู ีฟ้้าพกัหอ้งละ 4 ทา่น หรอือาจจะ 2 ทา่น อาจเป็นเตยีงคู ่TWN หรอืเตยีง

ใหญ ่DBLและหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นเตยีงใหญ ่Double Bed เกอืบท ัง้หมด หรอือาจเป็นทีพ่กั

แบบเต็นทก์ระโจม หรอื โดม ) (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่น

วันเดนิทาง) 

 

 

วนัทีส่อง         ข ึน้ยอดภูชีฟ้้าชมทะเลหมอก – ภูชีด้าว – ภูชีเ้ดอืน - ดอยตุง – ไรช่าฉุยฟง - อ.ทา่ตอน – วดั

ทา่ตอน - อ.ไชยปราการ – ฮโินกแิลนด ์– ฝาง  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
 

 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกภชูีฟ้้า (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถทอ้งถิน่) ชมทะเลหมอกสดุ 

อลังการคลอภเูขาทีส่วยงาม ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาต ิทีไ่มม่ใีครเหมอืนน่ันคอืลักษณะภเูขาทีช่ ีไ้ป

บนฟ้า เป็นยอดเขาสูงทีส่ดุในเทอืกเขาดอยผาหม่น ตดิชายแดนไทย-ลาว อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิมเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตดิว้ยลักษณะหนา้ผาปลาย

ยอดแหลมเป็นแนว ยาว ทีช่ ีไ้ปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว จงึเป็นทีม่าของชือ่เรยีกว่า "ภูชีฟ้้า" น่ันเอง  

จากนัน้เดนิทางสู่ ภูชีด้าว  มคีวามสงูประมาณ 1,800 เมตร ซึง่สูงกว่าทัง้ภูชีฟ้้าและดอยผาตัง้ ชมววิ

ทะเลหมอกทีค่ลอเคลยีตามเทอืกเขาทีเ่รยีงรายสลับซบัซอ้นในยามเชา้ เดนิทางสูภ่ชูีเ้ดอืน ทางไมช่นั

เหมอืนภชูีด้าว บรเิวณยอดภมู ีมองไปทศิเหนือจะเห็นดอยผาหม่น สงูแหลมโดดเด่น ถา้มองอกีฝ่ังจะ

เห็นภชูีด้าว และภชูีฟ้้า อยูไ่มไ่กลม ีใหท้่านชมววิทะเลหมอก ชมววิทวิเขาสวยงามตา และจะสวยทีส่ดุ

ในชว่งหนา้หนาวตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึกมุภาพันธ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแมฟ้่าหลวง หรอื สวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืง

หนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบดา้นทศิเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของ

หมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย 62 ครอบครัว ในอดตีหมูบ่า้นนี้เป็นเสน้ทางผ่านทีส่ าคัญและเป็นทีพั่กของกอง

คาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวธุสงคราม ประกอบกบัทีต่ัง้มลีักษณะเป็นหบุลกึลงไป 

บา้นเรอืนอยูอ่ยา่งอัดแอ ไมส่ามารถขยายและดูแลเรือ่งความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา 

กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวสรา้ง สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จยา่ เพือ่ใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกาสไปตา่งประเทศไดเ้ห็นไม ้

ดอกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งนี้ ซ ึง่ไดรั้บการดแูลใหส้วยงามตลอดทุกวันทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลง

ไปในแตล่ะฤดกูาล ภายในสวนถกูตกแตง่ดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสวยงาม ผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนออก



                             

ดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า 

พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถงึการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้ยงัมโีรงเรอืนไมใ้นรม่ดว้ย จุดเดน่คอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารี

ชนดิตา่ง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ไรช่าฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ีจ ากัด ผูผ้ลติใบชารายใหญ่

ทีส่ดุในจังหวัดเชยีงรายมากวา่ 40 ปี ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูววิไรช่าสวยๆทา่มกลางภเูขา และทอ้งฟ้าสคีรามที่

สวยงาม นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่เล็กๆ ใหนั้กท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกับเคก้ พรอ้มน่ังจบิชา หรอืกาแฟชมววิ

ในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่อ.ท่าตอน ชม วดัทา่ตอน (อทุยานพระพุทธศาสนา) เดมิเป็นวัดเกา่แกส่ันนษิฐานได ้

จาก วัตถุโบราณทีค่น้พบในบรเิวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศกึษาส าหรับพระภกิษุ สามเณร และ

เยาวชน เป็นศนูยบ์ าบัดยาเสพตดิ และสงเคราะหช์าวเขา เป็นวัดทีม่ทีวิทัศนง์ดงาม และเนื่องในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงครองราชยเ์ป็นปีที ่50 ทางวัดไดร้เิริม่โครงการกอ่สรา้งเจดยีแ์กว้เฉลมิ

พระเกยีรตไิวบ้นยอดเขา ดา้นบนมจีดุชมววิซึง่จะมองเห็นชมุชน ทุง่นา และแมน่ ้ากกไหลคดเคีย้วอยูเ่บือ้ง

ล่าง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอไชยปราการ อยูบ่นเสน้ทางสายเชยีงใหม-่ฝาง สภาพภมูปิระเทศ

เป็นภูเขาสลับซับซอ้น สลับ ที่ราบเชงิเขา เป็นอ าเภอที่มีภูเขาลอ้มรอบถงึ 3 ดา้น น าท่านสู่สถานที่

เช็คอนิสุดเก๋ ฮโินกแิลนด  ์Hinoki land อาณาจักรไมฮ้โินกแิห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่

จ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม ่เป็นรปูธรรมในภาพฝันของ คุณอนริทุธ ์จงึ

สดุประเสรฐิ ผูก้อ่ตัง้บา้นไมห้อมฮโินกไิชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮโินกใินประเทศไทยอยา่งเป็น

ทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่หลังจากบา้นไมห้อมฮโินก ิและธุรกจิจ าหน่ายผลติภัณฑท์ี่ต่อ

ยอดจากไมส้นฮโินกทิีเ่ขารเิริม่ร่วมกับชาวบา้นในพืน้ทีป่ระสบผลส าเร็จ โปรเจ็กตถ์ัดมาก็คอืการพัฒนา



                             

พืน้ที ่83 ไร่ ฮโินกแิลนด ์ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลัง เริม่ตน้จากอาคารซุม้ประตูทางเขา้ทีจ่ าลอง

ประตอูสนุีของศาลเจา้อาซากสุะ โดดเด่นดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตัวอักษรสดี าว่า คามนิาร ิ(Kaminari-

mon) ซึง่เป็นชือ่ของประตตูามตน้แบบ ถัดมาคอืโถงตอ้นรับทีใ่หบ้รกิารเชา่ชดุกโิมโน มใีหเ้ลอืกหลากส ี

หลายรูปแบบ ส าหรับนักท่องเทีย่วทีอ่ยากใสถ่่ายรูปใหส้อดคลอ้งกับบรรยากาศ ถัดมาจะพบกับอกีหนึง่

ไฮไลต์คืออุโมงค์เสาโทรอิจิ าลองจ านวน 88 ตน้ เชือ่มพื้นที่ส่วนหนา้เขา้สู่ดา้นในของโครงการ ซึง่

อุโมงค์จะพาไปบรรจบกับลานดา้นหนา้ปราสาทฮโินก ิปราสาททีส่รา้งขึน้จากไมส้นฮโินกทิัง้หลังตาม

แบบปราสาทดัง้เดมิของโชกนุ โดยปราสาทแหง่นีไ้ดจ้ าลองมาจากปราสาททองคนิคาคจุใินเมอืงเกยีวโต

ดว้ยสดัสว่น 1 ตอ่ 3 ชัน้บนของปราสาทจะเป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์จา้แมก่วนอมิ (แกะสลักจากไมส้นฮิ

โนกดิว้ยเช่นกัน) ปราสาทมี 4 ชัน้ แต่ละชัน้มีระเบียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่วางตัว

ลอ้มรอบอ าเภอไชยปราการอยา่งสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 8 ไร่ และมี

อาคารจัดแสดงสนิคา้ และจ าหน่ายผลติภัณฑด์ว้ย คุณอนริทุธร์เิริม่โครงการพรอ้มกบัการเปิดกจิการบา้น

ไมห้อมฯ โดยชักชวนชาวบา้นจากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครัว 

รว่มกันสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพทีต่อ่ยอดจากการสกัดน ้ามนัหอมในเนื้อไมส้นฮโินก ิเชน่ ทีน่อน

และหมอนเพือ่สุขภาพ สบู ่แชมพู และเครือ่งส าอาง รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรแ์บบญีปุ่่ นทีผ่ลติจากไมช้นดิ

เดยีวกันนี้ และยังมคีาเฟ่ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่และขนมจ าหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยคุ นอกจากนี้ยังมี

อาคารเจแปนทาวน ์จ าหน่ายสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ มภีตัตาคารอาหารญีปุ่่ นสตูรตน้ต ารับ 

เสริฟ์โดยพอ่ครัวจากแดนอาทติยอ์ทุัย อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศอนังดงามแบบญีปุ่่ นตามอธัยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอฝาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมอ าเภอฝาง 

ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 



                             

วนัทีส่าม        ดอยอา่งขาง - สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 - 

(ช ม ซ ากุ ร ะ ) - ไ ร่ส ต รอ เบ อ ร์ร ี่บ ้ า น น อ แ ล – ด อย ม่ อ น แ จ่ ม  – เมื อ ง เชี ย ง ให ม ่

                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยอา่งขาง ตัง้อยูบ่นทวิเขาแดนลาว ต าบลแมง่อน อ าเภอฝาง มคีวามสงูจาก  

                     ระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร และมยีอดดอยสงูถงึ 1,928 เมตร เป็นทีต่ัง้ของสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเทีย่วชมสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง หรอืเรยีกวา่ โครงการหลวงดอยอา่งขาง ภายใน มแีปลง

ปลูกพชืเมอืงหนาว มทีัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพชื ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ี่

พันธุ ์80 ทีม่รีสชาตดิ ีรสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหลง่รวบรวมไมด้อกเมอืงหนาว

ปลูกลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชม และยังมตีน้ซากรุะจากญีปุ่่ นใหช้ืน่ชมอกีดว้ยซึง่ซ ึง่ออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมอืงหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูก

สบัเปลีย่นกันตลอด เพือ่ใหม้ดีอกสวยงามตลอดทัง้ปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวทีป่ลกูในสถานีฯ 

อา่งขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอรร์ี ่กวีี ่บ๊วย พชี พลัม บลูเบอรร์ี ่สาลี ่พลับ ซึง่ในการปลูกไมผ้ลในพืน้ทีต่่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นทีถ่่ายละครเรือ่งธรณีนี่นี้ใครครอง อสิระใหท้่านชมความงดงามของพันธไ์ม ้

ดอกไมป้ระดับ  และไมผ้ลเมอืงหนาวนานาพันธุ ์เชน่โรงเรอืนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซ

นานาชนดิและใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากผลติภัณฑข์องโครงการหลวง  

ชว่งฤดูหนาวของทุกปี (ปลายธ.ค.-ม.ค.) จะมตีน้ซากุระออกดอกที่

สวยงาม มดีอกนางพญาเสอืโครง่หรอืซากรุะเมอืงไทยเบง่บานรมิทาง

ขึน้ดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสอื

โคร่งหรือซากุระเมืองไทยแลว้ก็ยังมี “ซากุระญี่ปุ่ น” ที่ทางมูลนิธิ

โครงการหลวง ไดเ้ขา้มาปลูกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 และ ตน้ “เชอร์รี

ไตห้วัน” ซึง่เริม่ปลกูเมือ่ปี 2551 ปัจจบุันภายในสถานีเกษตรหลวงอา่ง

ขางปลูกตน้ซากุระญีปุ่่ นและเชอรร์ไีตห้วันจ านวนกว่า 5,000 ตน้ โดย

ใชก้ารเพาะเมล็ดเป็นวธิีขยายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอก

นางพญาเสอืโครง่ ซากรุะญีปุ่่ น และเชอรร์ไีตห้วันจะออกดอกใหไ้ดช้ม

ตามจดุตา่ง ๆ เชน่ ภายในสวน 80 ดา้นหนา้อาคารสโมสรอา่งขาง สวน

แปดสบิ สวนกหุลาบอังกฤษ สวนสมเด็จ และตลอดเสน้ทางเดนิรถขา

ออกฝ่ังโรงเรอืนรวบรวมพันธุผ์ักสถานีฯ อ่างขาง นอกจากนี้บรเิวณรมิ

ถนนทางขึน้ไปสูส่ถานเีกษตรหลวงอา่งขางก็ยังมตีน้นางพญาเสอืโคร่ง

สงูใหญ่ทีอ่อกดอกสชีมพูหวานรมิถนนสองขา้งทางเป็นดังอโุมงคด์อก

นางพญาเสอืโครง่อันสวยงาม รวมถงึตามไหล่เขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานีเกษตรฯ อา่งขางก็มี

ตน้นางพญาเสอืโคร่งออกดอกสชีมพูสวยงาม จากนัน้น าชม ไรช่า 2000 ดอยอา่งขาง ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ซา้ยมอืกอ่นถงึบา้นนอแล ใหท้า่นเชค็อนิถา่ยรปูกบัจดุชมววิสวยๆตามอธัยาศัย หลักๆจะม2ีจดุคอื ดา้นบน

ตรงบรเิวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาดา้นลา่ง นอกจากนี้มรีา้นชาบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วดืม่ด ่า

ไปกบับรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล ตน้สตรอเบอรร์ีถ่กูปลกูลดหลั่นตามความ



                             

ลาดเทของภเูขาใหว้วิทีส่วยงาม มวีวิสวยงามมากเหมาะแกก่ารถา่ยรปู สามารถเขา้ชมแปลงปลกูไดแ้ต่ไม่

สามารถเก็บสตรอเบอรร์ีเ่องได ้สามารถเลอืกซือ้แบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยูใ่นศนูยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอ

แมร่มิ เชยีงใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางขนุเขา ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาล

บนดอย จดุชมววิหลักๆของดอยมอ่นแจม่ มอียูส่องดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสดุลกูหลูกูตา 

อกีดา้นเป็นไรป่ลกูพชืตา่งๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล จากน ัน้น า

ทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่9)  

หลงัรบัประทานอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

ทีพ่กั:The Hive Hotel / Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ ี ่          พระธาตดุอยค า – จอมทอง – ดอยอนิทนนท ์– พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล –  

                    พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริ ิ– ถา่ยรปูป้ายจดุสงูสดุแดนสยาม – ตลาดมง้ –  

                    น า้ตกวชริธาร – บา้นถวาย - รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

                    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่10)  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแมเ่หยีะ อ.เมอืง มี

อายรุาวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม ่เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจบุนัมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างชาตติ่างก็มาเทีย่ว ท าบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยค ายงัมจีุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น



                             

ววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืง

อรา่มสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก น าทา่นเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์เป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุของแดนสยาม 2,565 เมตร 

จุดสิน้สุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตัง้สถานีเรดารข์อง

กองทัพอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถปูเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ดุทา้ย มพีืน้ที่

ครอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ มเีนื้อที่

ประมาณ 482.4 ตารางกโิลเมตร หรอื 301,500 ไร ่ประกอบไปดว้ยภเูขาสงูสลับซบัซอ้น มดีอยอนิทนนท์

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภฐูาน พมา่ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน

ประเทศไทยสภาพภูมปิระเทศทั่วไปประกอบดว้ยภูเขาสลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนทเ์ป็นยอดเขาทีสู่ง

ที่สุด สูงจาก ระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอนิทนนทน์ีเ้ป็นแหลง่ก าเนดิของตน้น ้าแมก่ลาง แมป่่ากอ่ แมป่อน แมห่อย 

แมย่ะ แมแ่จ่ม แมข่าน และเป็นสว่นหนึง่ของตน้น ้าแมปิ่งที ่ใหพ้ลังงานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภมูพิล มเีอกลักษณ์

ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัป้ายสงูสดุแดนสยามตามอธัยาศยั  จากนัน้ชมความ

งดงามของ พระมหาธาตุเจดีย ์นภเมทนีดล  องค์สีน ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระ

ราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูม ิสริ ิสรา้งถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่11) 

 เดนิทางสู ่น า้ตกวชริธาร ความงามแห่งดอยอนิทนนท ์แตเ่ดมิชือ่วา่ น า้ตกตาดฆอ้งโยง ภายหลังไดม้ี

การเปลีย่นชือ่ใหมต่ามพระนามาภไิธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร แวะเทีย่วชม 

ตลาดมง้ รา้นคา้ชมุชนทีน่ าผลติภณัฑท์างการเกษตรทัง้ผักผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถงึของ

ทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ ต่างๆนานา มาวางขาย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ บา้นถวาย 

หมูบ่า้นหัตถกรรมไมแ้กะสลัก ถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของจังหวัด

เชยีงใหม่ จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศลิป์ทีโ่ดดเด่น เชน่ งานแกะสลักไม,้งานเดนิเสน้แต่ง

ลาย,งานลงรัก ปิดทอง,เครือ่งเงนิ,เครือ่งเขนิ,ผา้ทอ,เครือ่งจักรสาน และเครือ่งปัน้ดนิเผา เป็นตน้  



                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่าน แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนที่บา้น สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ เพื่อเตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเย็นตาม

อธัยาศัย) 

21.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ107 

22.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

   

******************** 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า **  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

หมายเหต:ุ (พักทีภ่ชู ีฟ้้าพักหอ้งละ 4 ทา่น หรอือาจจะ 2 ทา่น อาจเป็นเตยีงคู ่TWN หรอืเตยีงใหญ ่DBLและ

หอ้งพักสว่นใหญจ่ะเป็นเตยีงใหญ ่Double Bed เกอืบทัง้หมด หรอือาจเป็นทีพ่กัแบบเต็นทก์ระโจม หรอื โดม ) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

 

 



                             

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการ

บนิมกีารปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท  

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


                             



                             

 


