
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22546 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

เชียงใหม่ อา่งขาง ม่อนแจม่ ฮโินกแิลนด ์3 วนั 2 คนื 

เดินทางโดยสายการบนิTHAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ)  

สูท่่าอากาศยานเชียงใหม่น ้ าหนกัสมัภาระถอืข้ึนเครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 

(หมายเหต:ุ สายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและ

ทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ ไม่รวมน ้าหนกั  



   
 

วนัแรก         ท่าอากาศสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมืองแกน  

                 อ.ไชยปราการ – ฮโินกแิลนด ์– สวนสม้ธนาธร 

04.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจท็ ประตู 3-4 

เคานเ์ตอร ์E .... 

06.10 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ โดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็  เทีย่วบนิทีV่Z100 

07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย ....ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทกุท่านบรเิวณ

ทางออก 

นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศนาํท่านเดนิทางสู่อาํเภอแม่แตงเมอืงแห่งมนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสามแม่นํา้ มี

แม่นํา้ทีส่าํคญั 3 สาย ไหลมาบรรจบกนัทีโ่ครงการส่งนํา้และบาํรุงรกัษาแม่แตง หรอืที่ชาวแม่แตง

เรยีกว่าชลประทานไดแ้ก่ แม่นํา้แม่งดั แม่นํา้แตง และแม่นํา้ปิงนาํท่านสู่วดับา้นเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน

ตัง้อยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ แวดลอ้มดว้ยภมูทิศันท์ีส่วยงาม มี

ความวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศิลปะสถาปตัยกรรมไทย

ลา้นนาภายในวดัเตม็ไปดว้ย ตน้โพธ์ิ หรอื ตน้สะหร ี

หลากหลายขนาด อกีท ัง้ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืงเก่า

โบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นก็เลยเรยีกชื่อวดันี้ เตม็ ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 

2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้าํการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ท ัง้อโุบสถ หอไตร หอกลอง วหิาร

เสาอนิทขลิ กุฏไิมส้กัทอง โดยท่านตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอบุาย

ในการดงึคนเขา้วดัเพือ่การขดัเกลาจติใจ เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกวา่ การประกอบ

พธิีกรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รูบาเทอืงเป็นพระทีม่ปีฏปิทา จงึไดร้บัความเลือ่มใสศรทัธา จาก

ผูค้นท ัว่ไป ร่วมถวายปจัจยัสมทบทนุสรา้งศาสนสถานที่สวยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้กัในเวลา

ไม่นาน 

ออกเดนิทางสู่อาํเภอไชยปราการอยู่บนเสน้ทางสายเชยีงใหม่-ฝางสภาพภูมปิระเทศเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น 

สลบั ทีร่าบเชงิเขา เป็นอาํเภอทีม่ภีูเขาลอ้มรอบถงึ 3 ดา้น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 1) 

บ่าย นาํท่านสู่สถานทีเ่ชค็อนิสุดเก ๋ฮโินกิแลนด ์(HINOKI LAND) อาณาจกัรไมฮ้โินกิแห่งแรกและแห่งเดยีว

ในประเทศไทยทีจ่าํลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ น

ไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝนั

ของ คุณอนิรุทธ ์จงึสุดประเสรฐิ ผูก่้อต ัง้บา้นไม ้

หอมฮโินกิไชยปราการ และเป็นผูน้าํเขา้ไมส้นฮโินกิ

ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของ

ประเทศไทย ซึง่หลงัจากบา้นไมห้อมฮโินกิ และธุรกิจจาํหน่ายผลติภณัฑท์ีต่่อยอดจากไมส้นฮโินกิทีเ่ขา

รเิริ่มร่วมกบัชาวบา้นในพื้นทีป่ระสบผลสาํเรจ็ โปรเจก็ตถ์ดัมาก็คือการพฒันาพื้นที ่83 ไร่ฮโินกิแลนด ์



   
 

ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลงั เริ่มตน้จากอาคารซุม้ประตูทางเขา้ทีจ่าํลองประตูอสุนีของศาลเจา้อาซา

กุสะ โดดเด่นดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตวัอกัษรสดีาํว่า คามนิาร ิ(Kaminari-mon) ซึง่เป็นชื่อของประตู

ตามตน้แบบ ถดัมาคือโถงตอ้นรบัทีใ่หบ้รกิารเช่าชดุกิโมโน มใีหเ้ลอืกหลากส ีหลายรูปแบบ สาํหรบั

นกัท่องเทีย่วทีอ่ยากใส่ถ่ายรูปใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศ ถดัมาจะพบกบัอกีหน่ึงไฮไลตค์ืออโุมงคเ์สา

โทรอิจิาํลองจาํนวน 88 ตน้ เชื่อมพื้นทีส่่วนหนา้เขา้สู่ดา้นในของโครงการ ซึง่อโุมงคจ์ะพาไปบรรจบกบั

ลานดา้นหนา้ปราสาทฮโินกิ ปราสาทที่สรา้งขึ้นจากไมส้นฮโินกิท ัง้หลงัตามแบบปราสาทดัง้เดมิของโชกุน 

โดยปราสาทแห่งน้ีไดจ้าํลองมาจากปราสาททองคินคาคุจใินเมอืงเกียวโตดว้ยสดัส่วน 1 ต่อ 3ช ัน้บนของ

ปราสาทจะเป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์จา้แม่กวนอมิ (แกะสลกัจากไมส้นฮโินกิดว้ยเช่นกนั) ปราสาทม ี4 

ช ัน้ แต่ละช ัน้มรีะเบยีงที่สามารถมองเหน็ทวิทศันข์องภูเขาทีว่างตวัลอ้มรอบอาํเภอไชยปราการอย่าง

สวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยงัเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 8 ไร่และมอีาคารจดัแสดงสนิคา้ และจาํหน่าย

ผลติภณัฑด์ว้ยคุณอนิรุทธร์เิริ่มโครงการพรอ้มกบัการเปิดกิจการบา้นไมห้อมฯ โดยชกัชวนชาวบา้นจาก

อาํเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครวั ร่วมกนัสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์พือ่

สุขภาพทีต่่อยอดจากการสกดันํา้มนัหอมในเนื้อไมส้นฮโินกิ เช่น ทีน่อนและหมอนเพือ่สุขภาพ สบู่ 

แชมพู และเครื่องสาํอาง รวมไปถงึเฟอรนิ์เจอรแ์บบญีปุ่่ นทีผ่ลติจากไมช้นิดเดยีวกนัน้ีและยงัมคีาเฟ่

ใหบ้รกิารเครื่องดื่มและขนมจาํหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยุคนอกจากน้ียงัมอีาคารเจแปนทาวน ์

จาํหน่ายสนิคา้ทีน่าํเขา้จากประเทศญีปุ่่ นเท่านัน้ มภีตัตาคารอาหารญีปุ่่ นสูตรตน้ตาํรบั เสริฟ์โดยพ่อครวั

จากแดนอาทติยอ์ทุยั อสิระใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศอนังดงามแบบญีปุ่่ นตามอธัยาศยั ....นาํท่าน

เดนิทางสู่อาํเภอฝาง 

 จากนัน้เดินทางสู่สวนสม้ธนาธรเป็นสวนสม้ขนาดใหญ่ลกัษณะเป็นเนินเตี้ย ๆ แวดลอ้มดว้ยทวิทศันท์ี่

สวยงามที่เป็นที่รูจ้กักนัดีในเรื่องของคุณภาพที่ไดร้บัการ

ยอมรบัจนเรียกไดว้่าเป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง 

เมอืงที่เป็นตน้กาํเนิดของสม้พนัธุส์ายนํา้ผึ้ง อิสระใหท่้าน

ชม ถ่ายภาพและเลือกซื้ อของฝากจากทางสวนตาม

อธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 2) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัแรมอาํเภอฝาง 

ทีพ่กั  โรงแรมตน้ฝาง/อาํเภอฝางระดบั3ดาว หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 



   
 

วนัที่สอง         ดอยอา่งขาง–สถานีเกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มืองหนาวสวน80- ไรช่า2000 

                  ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล–ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค.ตน้ม.ค.) - ดอยสุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

นาํท่านเดินทางสู่ดอยอ่างขางต ัง้อยู่บนทิวเขา

แดนลาว ตาํบลแม่งอน อาํเภอฝางมคีวามสูง

จากระดบันํา้ทะเล 1,400 เมตร และมียอด

ดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ต ัง้ของสถานี

เกษตรหลวงอ่างขาง 

ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางหรอืเรยีกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มแีปลงปลูกพชืเมอืงหนาว 

มที ัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพชื ผกั ชนิดต่างๆ ผลไมท้ี่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอรร์ี่พนัธุ ์80 ที่มรีสชาติ

ดี รสหวานสวน 80เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อกเมอืงหนาวปลูกลงบนแปลงไว ้

ใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชม และยงัมตีน้ซากุระจากญีปุ่่ นใหช้ื่นชมอกีดว้ยซึง่ซึง่ออกดอกสวยงาม ในช่วง

ฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสบัเปลี่ยนกนัตลอด 

เพือ่ใหม้ดีอกสวยงามตลอดท ัง้ปีแปลงไมผ้ลเป็น

ไมผ้ลเขตหนาวที่ปลูกในสถานีฯ อ่างขาง ไดแ้ก่ 

สตรอเบอรร์ี่ กีวี ่บว๊ย พชี พลมั บลูเบอรร์ี่ สาลี ่

พลบั ซึ่งในการปลูกไมผ้ลในพื้นที่ต่างๆ ของ

โครงการหลวง และเป็นที่ถ่ายละครเรื่องธรณีน่ี

น้ีใครครอง อิสระใหท่้านชมความงดงามของพนัธไ์มด้อกไมป้ระดบั  และไมผ้ลเมอืงหนาวนานาพนัธุ ์

เช่นโรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บว๊ย สวนบอนไซนานาชนิดและใหท่้านเลอืกซื้อของฝากผลติภณัฑ์

ของโครงการหลวงช่วงฤดูหนาวของทกุปีจะมตีน้ซากุระออกดอกทีส่วยงาม มดีอกนางพญาเสอืโคร่งหรือ

ซากุระเมอืงไทยเบ่งบานรมิทางขึ้นดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสอืโคร่งหรือ

ซากุระเมอืงไทยแลว้ก็ยงัม ีซากุระญี่ปุ่ น ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ไดเ้ขา้มาปลูกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 

และ ตน้ “เชอรร์ไีตห้วนั” ซึง่เริ่มปลูกเมือ่ปี 2551ปจัจบุนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกตน้ซากุระ

ญี่ปุ่ นและเชอรร์ีไตห้วนัจาํนวนกว่า 5,000 ตน้ โดยใชก้ารเพาะเมลด็เป็นวธิีขยายพนัธุใ์นช่วงฤดูหนาว

ของทกุปีดอกนางพญาเสอืโคร่ง ซากุระญี่ปุ่ น และเชอรร์ีไตห้วนัจะออกดอกใหไ้ดช้มตามจุดต่าง ๆ เช่น 

ภายในสวน 80 ดา้นหนา้อาคารสโมสรอ่างขาง สวนแปดสบิ สวนกุหลาบองักฤษ สวนสมเดจ็ และตลอด

เสน้ทางเดนิรถขาออกฝัง่โรงเรือนรวบรวมพนัธุผ์กัสถานีฯ อ่างขางนอกจากน้ีบริเวณริมถนนทางขึ้นไปสู่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็ยงัมตีน้นางพญาเสอืโคร่งสูงใหญ่ทีอ่อกดอกสชีมพูหวานริมถนนสองขา้งทาง

เป็นดงัอุโมงคด์อกนางพญาเสอืโคร่งอนัสวยงาม รวมถึงตามไหล่เขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานี

เกษตรฯ อ่างขางก็มตีน้นางพญาเสอืโคร่งออกดอกสชีมพูสวยงาม 



   
 

 จากนัน้นาํ ชมไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึง่ต ัง้อยู่ทางซา้ยมอืก่อนถงึบา้นนอแล ใหท่้านเชค็อนิถ่ายรูปกบั

จดุชมววิสวยๆตามอธัยาศยั หลกัๆจะม2ีจดุ

คือ ดา้นบนตรงบรเิวณกงัหนัลมแคนนอน 

และ ตรงแปลงชาดา้นลา่ง นอกจากน้ีมรีา้น

ชาบรกิารใหน้กัท่องเทีย่วดื่มดํา่ไปกบั

บรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู่ไร่สตรอเบอรร์ี่บา้นนอแลตน้สตรอเบอรร์ี่ถูกปลูกลดหล ัน่ตามความลาดเท

ของภูเขาใหว้วิทีส่วยงาม มวีวิสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเขา้ชมแปลงปลูกไดแ้ต่ไม่

สามารถเก็บสตรอเบอรร์ี่เองไดส้ามารถเลอืกซื้อแบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 4) 

บ่าย นาํท่านทางบนัไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ข ัน้ ณ วดัพระธาตดุอยสุเทพ หรือมชีื่อเต็มว่า “วดัพระธาตุดอย

สุเทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วดัมคีวามสูงจากระดบั

ที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง1,046 

เมตร ก่อสรา้งตามแบบศิลปะลา้นนา มีเจดีย ์ทรงเชียงแสนเป็นปูชนียสถาน

ศกัดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธาตุ

ประจาํปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางขึ้นวดัจะเต็มไปดว้ยการขายสิน

พื้นเมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเดก็ๆ ชาวเขาทีแ่ต่งตวัพื้นเมอืงน่ารกั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 5) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม่ 

ทีพ่กั  Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัที่สาม         พระธาตดุอยค า–ดอยม่อนแจม่ - Sky Walk ม่อนแจม่–สวนดอกไมไ้รล่มหนาว–สวนดอกไม ้

                   I love Flower Farm หรอืสวนอืน่ๆใกลเ้คยีง - หว้ยตงึเฒ่า - รา้นของฝาก -  

                   ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 6) 

 นาํท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยคาํ หลวงพ่อทนัใจ ต ัง้อยู่บรเิวณดอยคาํ ตาํบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มอีายุ

ราวกว่า 1,300 ปี เป็นวดัทีม่คีวามสาํคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ เดมิชื่อ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ี

ชื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบานมอีงคห์ลวงพ่อทนัใจ

ซึง่สรา้งขึ้นในสมยัพญากือนา กษตัรยิแ์ห่ง

อาณาจกัรลา้นนา ปจัจบุนัมชีือ่เสยีงอย่างมากใน

เรื่องของความศกัดิ์สทิธ์ิ คนทอ้งถิน่ นกัท่องเทีย่ว

ท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางก็มาเทีย่ว ทาํบญุ ขอพรใหสุ้ขสมหวงั เมือ่ไดส้มหวงัแลว้จะนาํดอกมา

ลมิาแกบ้น (ความเชื่อเฉพาะบคุคล) นอกจากน้ีบนวดัพระธาตดุอยคาํยงัมจีดุชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถ



   
 

มองเหน็ววิทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามคํา่คืนเมือ่มองขึ้นไปบนพระธาตดุอยคาํจะเหน็องคพ์ระ

ธาตเุหลอืงอร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก นาํท่านเดนิทางไปพชิติทางบนัไดนาคที่มปีระมาณ 306 

ข ัน้ 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบรสุิทธ์ิ ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบสโลวไ์ลฟ์

เดนิทางสู่จดุเชค็อนิแห่งใหม่Skywalk ม่อนแจ่มเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความ

ยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศาสอง

ขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว ส่วนทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไม ้

นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอก

มากาเรต็ ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ทีน่ี่มบีรกิารใหเ้ช่าชดุชดุฮนับก (ชดุ

ประจาํชาตเิกาหล)ี และชดุชนเผ่าเช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทวัร)์ อสิระถ่ายภาพ

บรรยากาศตามอธัยาศยั  

นาํท่านเดนิทางสู่ ไร่ดอกลมหนาวใหท่้านอสิระ

เขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลทีม่ดีอกไมใ้หช้ม

ตลอดท ัง้ปี ไม่รวมค่าเขา้ชม 30 บาท 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั(ม้ือที่ 7) 

นาํท่านเดนิทางสู่จดุเชค็อนิใหม่ สวนดอกไมI้ Love Flower Farm 

อสิระถ่ายรูปสวยๆกบัทุ่งดอกไมท้ีไ่ดถู้กจดัตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม

กวา้งขวาง มดีอกมากาเรต็และดอกคตัเตอรท์ีป่ลูกสลบัสบัเปลีย่นกนั

ออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม ้ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพ

บรรยากาศทีส่วยงาม (กรณีสวนปิด หรอืช่วงเทศกาลหยุดยาวทาง

บรษิทัอาจจะมสีลบัเปลีย่นเทีย่วสวนอืน่ๆใกลเ้คียงในเสน้ทางแทนได ้

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ได ้การบาน ร่วงโรยของดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศทางบรษิทัไม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได)้ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่จดุเชค็อนิแห่งใหม่ไปสมัผสับรรยากาศ

ธรรมชาต ิสูดโอโซนใหเ้ตม็ปอดที ่หว้ยตงึเฒ่า ไฮไลทข์องทีน่ี่อยู่ที ่หุ่นฟางคิงคองยกัษ ์และผองเพือ่น 

รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาโอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยงัมแีลนดม์ารค์เดด็ๆ อย่างสะพานซู

ตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยงักระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูป

เชค็อนิกนัได ้

นาํท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิ

สูดโอโซนใหเ้ต็มปอดที่ หว้ยตึงเฒ่าไฮไลทข์องที่น่ีอยู่ที่ หุ่นฟางคิง

คองยกัษ ์และผองเพือ่น รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวที่มี

ภูเขาโอบลอ้มไว ้ที่น่ียงัมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่ง

นา ไปยงักระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่าน



   
 

สามารถถ่ายรูปเชค็อนิกนัได ้

นาํท่าน แวะซื้อของฝากของทีร่ะลกึตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนที่บา้น 

นาํท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่เพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.20 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็ เทีย่วบนิVZ121 

21.40 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์64  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564  

26 -28 มีนาคม 2564  



   
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัที่ 

บริษทัทาํไว ้ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการ 

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บริษทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไมค่งที ่การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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