
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 ตุลาคม  01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31  
 พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26                                         
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ์  03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27  
 มีนาคม  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27                                       
 

วนัแรก(1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น า้ตกแม่ยะ - ดอยอนิทนนท์(สูงสุดแดนสยาม)  
                      พระมหาธาตุนภเมทนีดล – นภพลภูมิสิริ – วดัพระธาตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคาว 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นาํท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘นํ้ าตกแม่ยะ’ นํ้ าตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดใน

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์และ
ยงัเป็นนํ้ าตกซ่ึงมีความสวยที่สุดเป็นอนัดบั
ตน้ๆ แห่งหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยความสูง
ประมาณ 260 เมตร และมีชั้นลดหลัน่กนัลง
มาถึงประมาณ 30 ชั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลังอาหาร จากนั้ นเดินทางสู่  ‚ดอยอิน

ทนนท์‛ (110 กม.)  ยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย (2,565 ม.) นําท่านสู่ ‚ก่ิวแม่
ปาน‛ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไป
ดว้ยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง เส้นทาง
เดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดิน
เป็นวงรอบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ที่ความ
สูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร 
เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้ นและ ทะเล
หมอกที่สวยงามอีกจุดหน่ึงของดอยอิน
ทนนท์ เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภ
เมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิ
สิริ’ ซ่ึงกองทพัอากาศสร้างขึ้นนอ้มเกลา้น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาสง่างามท่ามกลางแมกไมแ้ละ
ขนุเขาที่สูงเสียดฟ้าน้ีไดอ้ยา่งหมดจดงดงามยิง่ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระ



ธาตุประจาํปีชวด) สักการะพระบรมธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวิหารจตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ 
อ.สันกาํแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ 
ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่นํ้ า
คาว วถีิชีวติของผูค้นในชุมชนอยูแ่บบสงบ 
เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สอง
ขา้งทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงาน
ศิลปะ งานทาํมือและงานเส้ือผา้ ตกแต่ง
ด้วย สี สั น ต ล อ ด เ ส้น ท า ง เ ดิ น  สั ม ผัส
ศิลปะวฒันธรรม วถีิชีวติ ความเป็นอยูข่อง
ชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการทาํส
ลุงเงิน มีศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้กิาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เส้ือผา้พื้นเมือง ที่ยงัเป็นที่ตั้งของร้านอาหารสุดชิลล ์Meena มีขา้ว
อีกดว้ย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  เชียงใหม่ – ฮิโนกแิลนด์ – ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000 – ส้มสายน า้ผึง้ – ฝาง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางไปยงั ‚ฮิโนกิแลนด‛์ อาณาจกัรไมห้อมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งที่อาํเภอ

ไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดย
เนรมิตพื้น ที่กว่าร้อยไร่ สร้างเป็น
เมืองจาํลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท ้โดด
เด่นด้วยการประดบัตกแต่งอยา่งโคม
แดงขนาดยกัษ์แบบวัดอาซากุสะที่
โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วดัฟูชิ
มิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆอลงัการทั้งปราสาททองเสา  โท
ริอินบัร้อยตน้ สระนํ้ าขนาดใหญ่ สวน
เซ็นและรายล้อมด้วยอาคารสไตล์
ญี่ปุ่ นอีกหลายหลงัจนเหมือนยกญี่ปุ่ น
มาไวใ้นเมืองไทยเลยก็วา่ไดอิ้สระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั… 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย  นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง” 
แม้ความสูงของดอยน้ีจะสูงเฉล่ีย
เพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 
1,928 เมตรเท่านั้น แต่ดว้ยลกัษณะ
พื้นที่ๆเป็นแอ่งกะทะ จึงทาํให้ดอยน้ี
มี ค ว า ม ห น า ว เย็น กัน   แ บ บ สั่ น
สะท้านแม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วง
กลางคืนอุณหภูมิที่น่ีจะลดลงตํ่ากว่า 
10 องศ  า จากนั้นทุกนาํท่านเที่ยวชม 
“ไร่ชา2000” อีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่มี
ความงดงาม เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปกบัไร่ชาไดอ้ยา่งมีสไตล ์จากนั้นนาํท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.ฝาง เพื่อเช็ดอิน
เขา้ที่พกั ระหว่างทาง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซ้ือ ส้มสายนํ้ าผึ้ ง คุณภาพดีที่และขึ้นช่ือของ อ.ฝาง ในส่วนของ
เอกลกัษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ของส้ม
สายนํ้ าผึ้ งคือ  จะมีผิวสีเหลืองทอง  
อร่ามสวยเม่ือสุกได้ที่  และเป็นส้ม
เปลือกร่อนที่ มี เปลือกไม่หนามาก
สามารถแกะทานดว้ยมือเปล่าได้ง่าย 
ทางด้านเอกลักษณ์ภายในที่โดดเด่น
คือ ชานหรือใย จะมีลักษณะน่ิมไม่
หนาเม่ือเทียบกับสายพันธุ์อ่ืน เน้ือ
แ น่ น นํ้ า เ ย อ ะ  แ ล ะ ที่ สํ า คั ญ คื อ 
เอกลักษณ์ด้านรสชาติของ ‚ส้มสาย
นํ้ าผึ้ง‛ จะมีรสจดัจา้น กลมกล่อม หวานนาํอมเปร้ียวเล็กนอ้ย ไม่หวานจืด 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สาม(3)  ฝาง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮี ้
เชียงราย 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
  นาํท่นออกเดินทางสู่ “ไร่ชาฉุยฟง” 

ไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย มี
พื้นที่ปลูกชา ประมาณ 1,200 ไร่ 
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปดว้ยไร่ชา
สีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชา
ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมา
เป็นขั้นบนัได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่
ค ล้า ยร ะ เบี ยง ยื่น ไ ป ใน ไ ห ล่ เข า 
สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหนํา
ไปกับเมนูสารพดัชา พร้อมช่ืนชม
ความงามของไร่ไดอ้ยา่งเตม็ที่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ใหท้่านไดช้ม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงามและยงัมีสวนดอกไม้

เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไมห้มุนเวยีนสลบั ให้ออกดอกไม่ 
ซํ้ า กัน  ต ล อ ด ส า ม ฤ ดู  ล้อ ม ร อ บ
ประติมากรรมช่ือ “ความต่อเน่ือง” 
เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน 
นอกจากน้ี ย ังจัดแต่งสวนหิน ซ่ึง
ประดับด้วย หินภูเขากลมเกล้ียง
ขนาดใหญ่ สวนนํ้ าอุดมด้วยไม้นํ้ า
พนัธุต่์างๆ บวั และสวนปาล์มที่รวบ 
รวมปาล์มไวม้ากมายในพื้นที่ 13 ไร่ 
สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งส้ิน 25 
ไร่ จากนั้ น นําท่านนมัสการ “พระ
ธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบื้องซา้ยหรือ กระดูกไหปลา
ร้า ซ่ึงนาํมาจากประเทศอินเดีย เช่ือกนัว่าเป็นองคพ์ระธาตุ ประจาํปีกุน จากนั้นนาํท่านเดินทางไปต่อยงั “ดอยผา
ฮ้ี”  เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ ซ่ึงถือไดว้่า
กาแฟและชาของที่น่ีเป็นของขึ้นช่ือที่ตอ้งมาลองให้ได้จากแหล่งตน้กาํเนิดแบบน้ี  จะเห็นไดต้ั้งแต่เดินเขา้มาที่
หมู่บา้นแห่งน้ีวา่เตม็ไปดว้ยเมล็ดกาแฟและใบชาที่ชาวบา้นนาํมาตากแหง้ไวร้อนาํไปคัว่อีกคร้ัง จึงจะสามารถเห็น
ที่หมู่บา้นผาฮ้ีแห่งน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านกาแฟหลากหลายร้านเช่นกนั   และให้ท่านไดมี้เวลา ชิมกาแฟบา้นผาฮ้ี มี
ความพเิศษที่ถือวา่เป็นไฮไลทอ์ยา่งหน่ึงเลยของ “บา้นผาฮ้ี” นั่นก็คือความที่เป็นร้านกาแฟบา้นๆ ธรรมดาๆ แต่มี
ววิระดบัหลกัลา้นอยูเ่บื้องหนา้ท่าน 



คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  เชียงราย – ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – วดัร่องเสือเต้น – วดัร่องขุ่น – เดนิทางกลบั 
04.30 นาํท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- 

ลาว ในอําเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็น
ผ า ที่ มี แ ห ล ม ยื่น ขึ้ น ไ ป บ น ฟ้ า จึ ง
เรียกว่าภูช้ีฟ้า ประทบัใจกบัทิวทศัน์
ของภูเขาสลบัซับซ้อนดูกวา้งไกล มี
ทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้อง
ล่ าง  ชมวิวท ะ เลห มอกแ ละพร ะ
อาทิตยข์ึ้น จากนั้นนําท่านไปต่อยงั 
“ดอยผาตั้ ง” เป็นที่ตั้ งของหมู่บ้าน
ชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีน
ฮ่อนั้ น อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
กองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลกัษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว 
มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นทาํใหเ้กิดทศันียภาพที่สวยงาม  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินชม

วิว ทิ ว ทัศ น์  บ ร ร ย า ก า ศ อัน เ ป็ น
ธรรมชาติ บริเวณ “ผาตั้ง” อาทิเช่น 
ผาบ่อง ประตูสยามอนัเปรียบเสมือน
ประตูจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว 
ที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าและสายนํ้ า
โขงที่พาดผ่านเป็นเส้นยาวผ่านแนว
ป่าอยา่งชดัเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - 
พระพทุธมงัคลานุภาพลาภสุขสนัติ – 
ป่าหินยนูนาน – ช่องผาขาด  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ จ.เชียงราย  นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยู่ที่

หมู่บา้นร่องเสือเตน้ กาํลงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ไดรั้บความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์
ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยศิลปินชาวบา้น นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก 
ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ที่คร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ในการ
สร้างวดัร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงไดน้าํวิชาที่ไดร้ํ่ าเรียนมารังสรรคค์วามงดงามให้
เกิดขึ้นที่วดัแห่งน้ี ชม ‘วดัร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยัโฆษิตพิพฒัน์” ศิลปินแห่งชาติที่มี



ช่ือเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบนั
ประดับ  ด้วยพญานาคมีงวงงา ดู
แปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวฒันะ 
ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและ
จิตร กร รร มฝ าผนังข นา ดใหญ่ ที่
สวยงามน่าประทับใจ สมควรแก่
เวลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เชียงราย 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.15 น. นําท่านออกเดินทางถึงสนามบิน

เชียงราย 
20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137 
21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

07-10 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

13-16 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

14-17 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

21-24 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

22-25 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

23-26 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

24-27 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

28-31 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

04-07 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

11-14 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

18-21 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

25-28 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

02-05 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

03-06 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

04-07 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

05-08 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

09-12 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

10-13 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

16-19 ธ.ค. 64  15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

23-26 ธ.ค. 64                                          18,990 18,990 18,790 18,490 8,000 

06-09 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

13-16 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

20-23 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

27-30 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

03-06 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

10-13 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

16-19 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

17-20 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

24-27 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

03-06 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 



10-13 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

17-20 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

24-27  มี.ค. 65                                      15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  



2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 


