
                             

 

เชยีงใหม ่เชยีงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) 
จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ สูท่่าอากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชียงราย 

และกลบัจากท่าอากาศยานเชียงใหม ่

น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้้องเครือ่ง) 

วนัที ่ รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน Thai Viet Jet Air  

ทา่อากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชยีงราย – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งเสือเตน้ – วดัรอ่งขุน่ 

- สิงหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) – เรยีวกงัคาเฟ่ – ภูชีฟ้้า 

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



                             

 

2 ขึน้ยอดภูชีฟ้้าชมทะเลหมอก – ภูชีด้าว - ภูชีเ้ดอืน – ดอยตุง – ไรช่าฉุยฟง - อ.ทา่ตอน – วดั

ทา่ตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกแิลนด ์ - ฝาง 

พกั: ฝาง                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เยน็ 

3 ดอยอ่างขาง - สถานเีกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000  

(ชมซากุระ) - ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล– ดอยมอ่นแจม่ – เมอืงเชยีงใหม ่

พกั: เมอืงเชยีงใหม ่                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

4 พระธาตุดอยค า – จอมทอง – ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดยีน์ภเมทนดีล – พระมหาธาตุ

เจดยีน์ภพลภูมสิิร ิ – ถา่ยรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดมง้ – น า้ตกวชริธาร – บา้นถวาย -  

รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

9-12 ธนัวาคม 63 10,888  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อายุ 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-1กุมภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

11-14 กุมภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

25-28 กุมภาพนัธ ์64 9,888 2,000 16  

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  VZ130 BKK-CEI 06.30-07.55 

Return      :  VZ2107 CNX-BKK 21.10-22.30 

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น า้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัแรก           ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงราย - วดัหว้ยปลาก ัง้ 

                     วดัรอ่งเสือเตน้ - วดัรอ่งขุน่ - สิงหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - เรยีวกงัคาเฟ่ - ภูชีฟ้้า         

                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  
  
 

04.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai 

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

 

06.30 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ130 

07.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  รับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกด์ถือป้าย

ตอ้นรบัรอทุกทา่นบรเิวณทางออก น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ  

                     รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

     เดนิทางสู่ วดัห ้วยปลาก ัง้ มีความสวยงามไม่แพวั้ดอืน่ๆในจังหวัดเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้ม

ดว้ยเนนิเขาและววิท ี่งดงาม จุดเด่นของวัดนีค้อื "พบโชคธรรมเจดยี์" เจดยี์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศลิปะจีน



                             

 

ผสมลา้นนาสง่างามดว้ยทันไดท้ ี่มมีังกรทอดยาวทั ้งสองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี์จ าลองขนาด 12 

ราศ ีภายในเจดยี์ ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหันตต่์างๆ รวมถงึเจา้แม่กวนอมิแกะสลักจากไมจั้น

หอมองคใ์หญ่ แต่เดมิเคยเป็นวัดรา้งทีม่มีาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารย์พบโชค ตสิสะวังโส จนฝ้ื

นกลับมาเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กันว่าหากใครมาเยือนจะรูส้กึเหมอืน

ไดข้ึน้สวรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วดัร ่อ งเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ท ี่ม ีศิลปะที่ม ีความสวยงดงามแปลกตา เป็น

ศลิปะประยุกตท์ ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหนึง่มคีวามคลา้ยกับ

ผลงานของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนยี์ สองศิลปินแห่งชาตชิื่อดังชาวเชยีงรายที่

รังสรรคผ์ลงานอยู่ท ี่วัดร่องขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชัย และพิพิธภัณฑบ์า้นด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชยีงราย 

รวมอยู่ดว้ย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศิลปินทอ้งถ ิ่น

ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิย์ของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพิพัฒน ์ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทัศนศลิป์ ปี พ.ศ.

2554 จุดดงึดูดนักท่องเท ีย่วท ีสุ่ดคอื วหิารร่องเสอืเตน้ ตัววหิารไดถู้กสรา้งดว้ยศลิปะแนวศาสนาศลิป์ร่วม

สมัย แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตัววหิารแลว้ ภายในวัดยังเป็นทีป่ระดษิฐาน "พระ

ธาตุเกศแกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสูง 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสารกิ

ธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆปรนิายก เป็นอกีจุดหนึง่ท ีไ่ม่ควรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัร ่องขุน่ ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารย์เฉลมิ ชัยโฆษิตพิพัฒน ์เมือ่พ.ศ.2540 โดย

จติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศลิป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพ

ค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเท ีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนีอ้ย่างคับค่ังตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่น

มสีขีาวบรสุิทธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลักษณ์เป็นทีจ่ดจ าของนักท่องเท ีย่วชาวต่างชาตซิึง่พากันเรยีก

วัดร่องขุ่นว่าวัดขาว (Thailand White Temple) ประดับประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจติรอลังการตาม

ดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิชัน้ลดหล่ันกันลงมาหนา้บันประดับดว้ยพญานาคและติด



                             

 

กระจกระยิบระยับโดยความตั้งใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการสือ่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายใน

อุโบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 เดนิทางสู่ ไรบุ่ญรอด หรอื สิงหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหล่งท่องเท ีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม โดยจัดเป็น

รูปแบบฟารม์ทัวร ์ภายในไร่มกีารปลูกพืชหลายชนดิตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ อาทิ ไร่ชาอู่หลง 

รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดับปลูกเปลีย่นหมุนเวยีนทัง้ปี เนนิเขาที่เต็มไปดว้ย

ดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหนั้กท่องเท ี่ยวไดม้าเยี่ยมชม มีบริการรถราง (shutter bus) ซึง่ทางไร่ได ้

จัดเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทัวรร์วมค่ารถรางแลว้) มจุีดแวะทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชม

ทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยีราฟและมา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เก ิน 110 

ซม. 50 บาท),จุดศูนย์กฬีาและสันทนาการ หรอืบา้นแดง จุดนี ้นักท่องเท ีย่วสามารถเช่าจักรยานและเล่น

กจิกรรม zipline ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภูภริมย์ จุดนีส้ามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชา

ทีก่วา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยังมีรา้นขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณที่น่ังพักผ่อน

หรอืถ่ายรูปในหลายจุด อสิระถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ เรยีวกงัคาเฟ่ (Ryokan Cafe) เป็นคาเฟ่ชิคๆสไตลญ์ีปุ่่นในเชียงราย มคีวามเป็นญี่ปุ่นสูง

มาก ดว้ยความทีเ่จา้ของรา้นเคยไปเรยีนทีป่ระเทศญีปุ่่น และชืน่ชอบวัฒนธรรม การตู์น เลยมาเปิดเป็นคา

เฟ่ และทีพั่กคลา้ยกับชนบทของญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ภูชีฟ้้า  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

ทีพ่กั: บา้นระเบยีงฟ้ารสีอรท์,ภูฟ้าสวรรค,์ภูหมอกแคมป์ หรอือืน่ๆระดบัเทยีบเทา่กนั 

หมายเหตุ: (พกัที่ภูชี้ฟ้าพกัหอ้งละ 4 ท่าน หรอือาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตยีงคู ่TWN หรอืเตยีง

ใหญ ่DBLและหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นเตยีงใหญ ่Double Bed เกอืบทัง้หมด หรอือาจเป็นที่พกั

แบบเต็นท์กระโจม หรอื โดม ) (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อน

วันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง         ขึน้ยอดภูชีฟ้้าชมทะเลหมอก – ภูชีด้าว – ภูชีเ้ดอืน - ดอยตุง – ไรช่าฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วดั

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

 
 

 

05.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกภูชีฟ้้า (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถทอ้งถ ิน่) ชมทะเลหมอกสุด 

อลังการคลอภูเขาทีส่วยงาม ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาต ิท ีไ่ม่มใีครเหมอืนน่ันคอืลักษณะภูเขาทีช่ีไ้ป

บนฟ้า เป็นยอดเขาสูงทีสุ่ดในเทอืกเขาดอยผาหม่น ตดิชายแดนไทย -ลาว อยู่ในพื้นท ีเ่ขตอ าเภอเทิง 

จังหวัดเชยีงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิมเีอกลักษณ์ทางธรรมชาติดว้ยลักษณะหนา้ผาปลาย

ยอดแหลมเป็นแนว ยาว ท ีช่ี้ไปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว จงึเป็นทีม่าของชือ่เรียกว่า "ภูชีฟ้้า" น่ันเอง  

จากนัน้เดนิทางสู่ ภูชี้ดาว  มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึง่สูงกว่าทั ้งภูชีฟ้้าและดอยผาตั้ง ชมวิว

ทะเลหมอกทีค่ลอเคลยีตามเทอืกเขาทีเ่รยีงรายสลับซับซอ้นในยามเชา้ เดนิทางสู่ภูชีเ้ดอืน ทางไม่ชัน

เหมอืนภูชี้ดาว บรเิวณยอดภูม ีมองไปทิศเหนอืจะเห็นดอยผาหม่น สูงแหลมโดดเด่น ถา้มองอกีฝ่ังจะ

เห็นภูชีด้าว และภูชีฟ้้า อยู่ไม่ไกลม ีใหท้่านชมววิทะเลหมอก ชมววิทวิเขาสวยงามตา และจะสวยที่สุด

ในช่วงหนา้หนาวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึกุมภาพันธ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแมฟ้่าหลวง หรอื สวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืง

หนาวบนพื้นท ี ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งท ีร่าบดา้นทิศเหนอืของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นท ี่เดมิของ

หมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครัว ในอดตีหมู่บา้นนีเ้ป็นเสน้ทางผ่านทีส่ าคัญและเป็นทีพั่กของกอง

คาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกับทีตั่ง้มลัีกษณะเป็นหุบลกึลงไป 

บา้นเรอืนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรือ่งความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ จึงขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ท ีใ่หม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา 

กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวสรา้ง สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็นไม ้

ดอกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งนี ้ซึง่ไดรั้บการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวันทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลง

ไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสวยงาม ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนออก

ดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซีย ม ยิ บอินซอย โดย  สม เด็จย่ า 

พระราชทานชือ่ว่าความต่อเนือ่ง (continuity) สือ่ถ ึงการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้ยังมโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารี

ชนดิต่าง ๆ ท ีอ่อกดอกสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ไรช่าฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ีจ ากัด ผูผ้ลติใบชารายใหญ่

ทีสุ่ดในจังหวัดเชยีงรายมากว่า 40 ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปววิไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสคีรามที่

สวยงาม นอกจากนีท้ ีน่ ียั่งมคีาเฟ่เล็กๆ ใหนั้กท่องเท ีย่วไดอ้ร่อยกับเคก้ พรอ้มน่ังจบิชา หรอืกาแฟชมวิว

ในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  



                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

 น าท่านเดนิทางสู่ อ.ท่าตอน ชม วดัทา่ตอน (อุทยานพระพุทธศาสนา) เดมิเป็นวัดเก่าแก่สันนษิฐานได ้

จาก วัตถุโบราณทีค่น้พบในบรเิวณนี ้วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศกึษาส าหรับพระภกิษุ สามเณร และ

เยาวชน เป็นศูนย์บ าบัดยาเสพตดิ และสงเคราะหช์าวเขา เป็นวัดทีม่ทีวิทัศนง์ดงาม และเนือ่งในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงครองราชย์เป็นปีท ี ่50 ทางวัดไดร้ิเริม่โครงการก่อสรา้งเจดยี์แกว้เฉลิม

พระเกยีรตไิวบ้นยอดเขา ดา้นบนมจุีดชมววิซึง่จะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ากกไหลคดเคีย้วอยู่เบือ้ง

ล่าง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอไชยปราการ อยู่บนเสน้ทางสายเชยีงใหม่-ฝาง สภาพภูมปิระเทศ

เป็นภูเขาสลับซับซอ้น สลับ ทีร่าบเชิงเขา เป็นอ าเภอทีม่ ีภูเขาลอ้มรอบถึง 3 ดา้น น าท่านสู่สถานที่

เช็คอนิสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไมฮ้โินกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่

จ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่นไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนรุิทธ ์จึง

สุดประเสรฐิ ผูก้่อตัง้บา้นไมห้อมฮโินกไิชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮโินกใินประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึ่งหลังจากบา้นไมห้อมฮิโนก ิและธุรกจิจ าหน่ายผลติภัณฑ์ท ีต่่อ

ยอดจากไมส้นฮโินกทิ ีเ่ขารเิริม่ร่วมกับชาวบา้นในพื้นท ีป่ระสบผลส าเร็จ โปรเจ็กตถ์ัดมาก็คือการพัฒนา

พื้นท ี ่83 ไร่ ฮโินกแิลนด ์ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลัง เริ่มตน้จากอาคารซุม้ประตูทางเขา้ท ีจ่ าลอง

ประตูอสุนขีองศาลเจา้อาซากุสะ โดดเด่นดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตัวอักษรสดี าว่า คามนิาร ิ(Kaminari-

mon) ซึง่เป็นชือ่ของประตูตามตน้แบบ ถัดมาคอืโถงตอ้นรับทีใ่หบ้รกิารเช่าชุดกโิมโน มใีหเ้ลอืกหลากส ี

หลายรูปแบบ ส าหรับนักท่องเท ีย่วท ีอ่ยากใส่ถ่ายรูปใหส้อดคลอ้งกับบรรยากาศ ถัดมาจะพบกับอกีหนึ่ง

ไฮไลตค์ืออุโมงค์เสาโทริอจิ าลองจ านวน 88 ตน้ เชือ่มพื้นท ีส่่วนหนา้เขา้สู่ดา้นในของโครงการ ซึ่ง

อุโมงคจ์ะพาไปบรรจบกับลานดา้นหนา้ปราสาทฮิโนกิ ปราสาททีส่รา้งขึน้จากไมส้นฮโินกทิั ้งหลังตาม

แบบปราสาทดัง้เดมิของโชกุน โดยปราสาทแห่งนีไ้ดจ้ าลองมาจากปราสาททองคนิคาคุจใินเมอืงเกยีวโต

ดว้ยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชัน้บนของปราสาทจะเป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์จา้แม่กวนอมิ (แกะสลักจากไมส้นฮิ

โนกดิว้ยเช่นกัน) ปราสาทม ี4 ชัน้ แต่ละชั้นมีระเบียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศนข์องภูเขาที่วางตัว

ลอ้มรอบอ าเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 8 ไร่ และมี

อาคารจัดแสดงสนิคา้ และจ าหน่ายผลติภัณฑด์ว้ย คุณอนรุิทธ์รเิริม่โครงการพรอ้มกับการเปิดกจิการบา้น

ไมห้อมฯ โดยชักชวนชาวบา้นจากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครัว 

ร่วมกันสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑเ์พื่อสุขภาพทีต่่อยอดจากการสกัดน ้ามันหอมในเนือ้ไมส้นฮโินก ิเช่น ทีน่อน

และหมอนเพื่อสุขภาพ สบู่ แชมพู และเครือ่งส าอาง รวมไปถึงเฟอรน์เิจอรแ์บบญี่ปุ่นท ีผ่ลติจากไมช้นิด

เดยีวกันนี ้และยังมคีาเฟ่ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่และขนมจ าหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยุค นอกจากนียั้งมี

อาคารเจแปนทาวน ์จ าหน่ายสนิคา้ท ีน่ าเขา้จากประเทศญีปุ่่นเท่านัน้ มภัีตตาคารอาหารญีปุ่่นสูตรตน้ต ารับ 

เสริฟ์โดยพ่อครัวจากแดนอาทติย์อุทัย อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศอันงดงามแบบญีปุ่่นตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอฝาง 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กัแรมอ าเภอฝาง 

ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        ดอยอ่างขาง - สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 - 

(ช มซ ากุ ระ) - ไ ร ่ส ตร อ เบ อ ร์ร ี่บ้ าน น อ แล – ดอ ย ม่อน แจ่ม  – เมือ งเชีย งให ม ่

                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เยน็ 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง ตัง้อยู่บนทวิเขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง มคีวามสูงจาก  

                     ระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร และมยีอดดอยสูงถงึ 1,928 เมตร เป็นทีตั่ง้ของสถานเีกษตรหลวงอ่างขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 น าท่านเทีย่วชมสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง หรอืเรยีกว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มแีปลง

ปลูกพืชเมอืงหนาว มทีัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพืช ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ ีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดจะเป็นสตอเบอร์รี่

พันธุ ์80 ทีม่รีสชาตดิ ีรสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อกเมอืงหนาว

ปลูกลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเท ีย่วไดเ้ยี่ยมชม และยังมีตน้ซากุระจากญีปุ่่นใหช้ื่นชมอกีดว้ยซึง่ซึง่ออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวทีป่ลูกลงบนแปลงชนดิอืน่มกีารปลูก

สับเปลีย่นกันตลอด เพื่อใหม้ดีอกสวยงามตลอดทัง้ปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวทีป่ลูกในสถานีฯ 

อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอรร์ี ่กวี ี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอรร์ี ่สาลี ่พลับ ซึ่งในการปลูกไมผ้ลในพื้นท ีต่่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นทีถ่่ายละครเรือ่งธรณีนี่นีใ้ครครอง อสิระใหท้่านชมความงดงามของพันธไ์ม ้

ดอกไมป้ระดับ  และไมผ้ลเมอืงหนาวนานาพันธุ ์เช่นโรงเรอืนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซ

นานาชนิดและใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากผลิตภัณฑข์องโครงการหลวง  

ช่วงฤดูหนาวของทุกปี (ปลายธ.ค.-ม.ค.) จะมีตน้ซากุระออกดอกที่

สวยงาม มดีอกนางพญาเสอืโคร่งหรอืซากุระเมอืงไทยเบ่งบานรมิทาง

ขึน้ดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสือ

โคร่งหรอืซากุระเมืองไทยแลว้ก็ยังม ี“ซากุระญีปุ่่น” ท ี่ทางมูลนิธิ

โครงการหลวง ไดเ้ขา้มาปลูกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 และ ตน้ “เชอร์รี

ไตห้วัน” ซึง่เริม่ปลูกเมือ่ปี 2551 ปัจจุบันภายในสถานเีกษตรหลวงอ่าง

ขางปลูกตน้ซากุระญีปุ่่นและเชอรร์ไีตห้วันจ านวนกว่า 5,000 ตน้ โดย

ใชก้ารเพาะเมล็ดเป็นวธิ ีขยายพันธุ ์ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอก

นางพญาเสอืโคร่ง ซากุระญีปุ่่น และเชอรร์ไีตห้วันจะออกดอกใหไ้ดช้ม

ตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในสวน 80 ดา้นหนา้อาคารสโมสรอ่างขาง สวน

แปดสบิ สวนกุหลาบอังกฤษ สวนสมเด็จ และตลอดเสน้ทางเดนิรถขา

ออกฝ่ังโรงเรอืนรวบรวมพันธุ์ผักสถานฯี อ่างขาง นอกจากนีบ้ริเวณริม

ถนนทางขึน้ไปสู่สถานเีกษตรหลวงอ่างขางก็ยังมตีน้นางพญาเสอืโคร่ง

สูงใหญ่ทีอ่อกดอกสชีมพูหวานรมิถนนสองขา้งทางเป็นดังอุโมงคด์อก

นางพญาเสอืโคร่งอันสวยงาม รวมถงึตามไหล่เขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานเีกษตรฯ อ่างขางก็ม ี

ตน้นางพญาเสอืโคร่งออกดอกสชีมพูสวยงาม จากนั้นน าชม ไรช่า 2000 ดอยอ่างขาง ซึง่ตัง้อยู่ทาง

ซา้ยมอืก่อนถงึบา้นนอแล ใหท้่านเช็คอนิถ่ายรูปกับจุดชมววิสวยๆตามอัธยาศัย หลักๆจะม2ีจุดคอื ดา้นบน

ตรงบรเิวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาดา้นล่าง นอกจากนีม้รีา้นชาบรกิารใหนั้กท่องเท ีย่วดืม่ด ่า

ไปกับบรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล ตน้สตรอเบอรร์ีถู่กปลูกลดหล่ันตามความ

ลาดเทของภูเขาใหว้วิท ีส่วยงาม มวีวิสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเขา้ชมแปลงปลูกไดแ้ต่ไม่

สามารถเก็บสตรอเบอรร์ีเ่องได ้สามารถเลอืกซือ้แบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

น าท่านเดนิทางสู่จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยมอ่นแจม่ ตัง้อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอ

แม่รมิ เชยีงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สูดอากาศบรสุิทธิ ์ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาล



                             

 

บนดอย จุดชมววิหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกันววิสวยสุดลูกหูลูกตา 

อกีดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืชพรรณทีเ่ปลีย่นไปตามฤดูกาล จากน ัน้น า

ทา่นเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่9)  

หลงัรบัประทานอาหารเยน็ น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

ทีพ่กั:The Hive Hotel / Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ี่           พระธาตุดอยค า – จอมทอง – ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดยีน์ภเมทนดีล –  

                    พระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูมสิิร ิ– ถา่ยรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดมง้ –  

                    น า้ตกวชริธาร – บา้นถวาย - รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

                    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่10)  

 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มี

อายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่ ีความส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่ม ี

ชือ่เสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทนัใจ ซึ่งสรา้งขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถ ิน่ นักท่องเท ีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างชาตต่ิางก็มาเท ีย่ว ท าบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากนีบ้นวัดพระธาตุดอยค ายังมจุีดชมววิท ีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองค์พระธาตุเหลอืง

อร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก น าท่านเดนิทางไปพิชติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์เป็นยอดดอยทีสู่งท ีสุ่ดของแดนสยาม 2,565 เมตร 

จุดสิน้สุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นทีตั่ ้งสถานเีรดารข์อง

กองทัพอากาศไทยและเป็นทีป่ระดษิฐานสถูปเจา้อนิทวชิยานนท ์เจา้เมอืงเชยีงใหม่องคสุ์ดทา้ย มีพื้นท ี่

ครอบคลุมอยู่ในทอ้งที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ ม ีเนือ้ท ี่

ประมาณ 482.4 ตารางกโิลเมตร หรอื 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนท์

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาทีสู่งท ีสุ่ดใน

ประเทศไทยสภาพภูมปิระเทศทั่วไปประกอบดว้ยภูเขาสลับซับซอ้น มดีอยอนิทนนทเ์ป็นยอดเขาทีสู่ง

ท ีสุ่ด สูงจาก ระดับน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาทีม่ ีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอนิทนนทน์ีเ้ป็นแหล่งก าเนดิของตน้น ้าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย 

แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึง่ของตน้น ้าแม่ปิงท ี ่ใหพ้ลังงานไฟฟ้าทีเ่ขือ่นภูมพิล มเีอกลักษณ์

ทางธรรมชาตทิ ีส่วยงาม อิสระใหท้า่นถา่ยรูปกบัป้ายสูงสุดแดนสยามตามอธัยาศยั  จากนัน้ชมความ

งดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล  องค์สีน ้าตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพ ระ

ราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร ิ สรา้งถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่11) 

 เดนิทางสู่ น า้ตกวชริธาร ความงามแห่งดอยอนิทนนท ์แต่เดมิชือ่ว่า น า้ตกตาดฆอ้งโยง ภายหลังไดม้ ี

การเปลีย่นชือ่ใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเท ีย่วชม 

ตลาดมง้ รา้นคา้ชุมชนทีน่ าผลติภัณฑท์างการเกษตรทัง้ผักผลไม ้ทัง้ของสดและของแหง้ รวมไปถงึของ

ทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ ต่างๆนานา มาวางขาย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  บา้นถวาย 

หมู่บา้นหัตถกรรมไมแ้กะสลัก ถอืว่าเป็นแหล่งท่องเท ีย่วทางวัฒนธรรมทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของจังหวัด

เชยีงใหม่ จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศลิป์ท ี่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม,้งานเดนิเสน้แต่ง

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 จากนั้นน าท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีบ่า้น สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่เพื่อเตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย) 

21.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ107 

22.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

   

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 

• ฉดีพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ท ีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

• ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

หมายเหตุ: (พักทีภู่ชีฟ้้าพักหอ้งละ 4 ท่าน หรอือาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตยีงคู่ TWN หรอืเตยีงใหญ่ DBLและ

หอ้งพักส่วนใหญ่จะเป็นเตยีงใหญ่ Double Bed เกอืบทัง้หมด หรอือาจเป็นทีพั่กแบบเต็นทก์ระโจม หรอื โดม ) 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเท ีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มได ้

จากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทต่อเทีย่ว (กรณีสายการ

บนิมกีารปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 400 บาท  

• ชาวต่างชาตชิ าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

 

 



                             

 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ึดเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ี่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเท ีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ท ีรั่ฐ และอืน่ๆ ท ีอ่ยู่นอเหนอื 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใช่จ่ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิ่มเตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


