
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายละเอยีดโปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วดับา้น
เด่นสะหรีศรีเมืองแกน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด ์– สวนสม้ธนาธร       

   โรงแรมต้นฝาง 

2 
ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไมเ้มืองหนาว สวน 
80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร์ร่ีบา้นนอแล – ชมซากรูะ – ดอยสุเทพ    

Boss Holiday / At The train 
Hotel / Peppery Hill Hotel 

3 
พระธาตุดอยค า – ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไมไ้ร่ลม
หนาว – สวนดอกไม ้I love Flower Farm หรือสวนใกลเ้คียง – หว้ยตึงเฒ่า 
– ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   - 

เดนิทางธันวาคม 63 - มกราคม 64 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

8,900.- 

WONDERFUL THAILAND 
Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิ

แลนด์ 3วนั 2คนื 



 

 

 

วนัแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อ.แม่แตง – วดับ้านเด่นสะหรีศรีเมอืงแกน – อ.ไชยปราการ –  
 ฮิโนกแิลนด์ – สวนส้มธนาธร       
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวยีตเจท็ ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
06.10 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบินที่ VZ100 
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก น าท่านข้ึน

รถตูป้รับอากาศ น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น ้ า มีแม่น ้ าท่ีส าคญั 3 สาย 
ไหลมาบรรจบกนัท่ีโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแม่แตง หรือท่ีชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานไดแ้ก่ แม่น ้าแม่งดั 
แม่น ้ าแตง และแม่น ้ าปิง น าท่านสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่บนเนินเขาเต้ีย ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมิทศัน์ท่ี
สวยงาม มีความวิจิตรงดงามตระการตาดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวดัเตม็ไปดว้ย ตน้โพธ์ิ หรือ ตน้
สะหรี หลากหลายขนาด อีกทั้งท่ีตั้งของวดัยงัอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณท่ีเรียกวา่ เมืองแกน ชาวบา้นกเ็ลยเรียกช่ือวดั
น้ีเต็ม ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัข้ึนมา
ใหม่ ทั้งอุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไมส้ักทอง โดยท่านตั้งใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานท่ีงดงาม 
แฝงดว้ยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเขา้วดัเพ่ือการขดัเกลาจิตใจ เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนทางจิตใจมากกว่า 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และดว้ยความท่ีครูบาเทืองเป็นพระท่ีมีปฏิปทา จึงไดรั้บความเล่ือมใสศรัทธา จาก
ผูค้นทัว่ไป ร่วมถวายปัจจยัสมทบทุนสร้างศาสนสถานท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นท่ีรู้จกัในเวลาไม่นาน 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอไชยปราการ  อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
สลบัซบัซอ้น สลบั ท่ีราบเชิงเขา เป็นอ าเภอท่ีมีภูเขาลอ้มรอบถึง 3 ดา้น 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 1) 
บ่าย น าท่านสู่สถานท่ีเช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี

จ าลองบรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่นไวก้ลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณอนิรุทธ์ จึงสุด
ประเสริฐ ผูก่้อตั้งบา้นไมห้อมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮิโนกิในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการราย



 

 

แรกๆ ของประเทศไทย ซ่ึงหลงัจากบา้นไมห้อมฮิโนกิ และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ต่อยอดจากไมส้นฮิโนกิท่ีเขา
ริเ ร่ิมร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีประสบผลส าเร็จ โปรเจ็กต์ถัดมาก็คือการพัฒนาพ้ืนท่ี 83 ไร่ ฮิโนกิแลนด์ 
ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้าง 6 หลงั เร่ิมตน้จากอาคารซุม้ประตูทางเขา้ท่ีจ าลองประตูอสุนีของศาลเจา้อาซากุสะ โดด
เด่นดว้ยโคมสีแดง เขียนดว้ยตวัอกัษรสีด าว่า คามินาริ (Kaminari-mon) ซ่ึงเป็นช่ือของประตูตามตน้แบบ ถดัมาคือ
โถงตอ้นรับท่ีให้บริการเช่าชุดกิโมโน มีให้เลือกหลากสี หลายรูปแบบ ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยากใส่ถ่ายรูปให้
สอดคลอ้งกบับรรยากาศ ถดัมาจะพบกบัอีกหน่ึงไฮไลตคื์ออุโมงคเ์สาโทริอิจ าลองจ านวน 88 ตน้ เช่ือมพ้ืนท่ีส่วน
หนา้เขา้สู่ดา้นในของโครงการ ซ่ึงอุโมงคจ์ะพาไปบรรจบกบัลานดา้นหนา้ปราสาทฮิโนกิ ปราสาทท่ีสร้างข้ึนจากไม้
สนฮิโนกิทั้งหลงัตามแบบปราสาทดั้งเดิมของโชกุน โดยปราสาทแห่งน้ีไดจ้ าลองมาจากปราสาททองคินคาคุจิใน
เมืองเกียวโตดว้ยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชั้นบนของปราสาทจะเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม (แกะสลกัจากไม้
สนฮิโนกิดว้ยเช่นกนั) ปราสาทมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของภูเขาท่ีวางตวัลอ้มรอบ
อ าเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยงัเป็นบ่อปลาคาร์ปขนาด 8 ไร่ และมีอาคารจดัแสดงสินคา้ 
และจ าหน่ายผลิตภณัฑด์ว้ย คุณอนิรุทธ์ริเร่ิมโครงการพร้อมกบัการเปิดกิจการบา้นไมห้อมฯ โดยชกัชวนชาวบา้น
จากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครัว ร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ีต่อ
ยอดจากการสกดัน ้ ามนัหอมในเน้ือไมส้นฮิโนกิ เช่น ท่ีนอนและหมอนเพ่ือสุขภาพ สบู่ แชมพู และเคร่ืองส าอาง 
รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แบบญ่ีปุ่นท่ีผลิตจากไมช้นิดเดียวกนัน้ี และยงัมีคาเฟ่ให้บริการเคร่ืองด่ืมและขนมจ าหน่าย
ภายในโถงอาคารยอ้นยุค นอกจากน้ียงัมีอาคารเจแปนทาวน์ จ าหน่ายสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น มี
ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่นสูตรตน้ต ารับ เสิร์ฟโดยพ่อครัวจากแดนอาทิตยอ์ุทยั อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศอนั
งดงามแบบญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั 

  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอฝาง จากนั้นเดินทางสู่ สวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ลกัษณะเป็น

เนินเต้ีย ๆ แวดลอ้มดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ี เป็นท่ีรู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับจนเรียกไดว้่า
เป็นความภูมิใจของ ชาวเมืองฝาง เมืองท่ีเป็นตน้ก าเนิดของส้มพนัธ์ุสายน ้าผึ้ง อิสระใหท่้านชม ถ่ายภาพและเลือก
ซ้ือของฝากจากทางสวนตามอธัยาศยั 



 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 2)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ที่พกัแรมอ าเภอฝาง 
 ที่พกั: โรงแรมต้นฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่สอง ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอเบอร์ร่ีบ้าน

นอแล – ชมซากรูะ – ดอยสุเทพ       
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มือ้ที่ 3) 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยูบ่นทิวเขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400 

เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นท่ีตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง น าท่านเท่ียวชม สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไมด้อกและไมผ้ล และพืช 
ผกั ชนิดต่างๆ ผลไมท่ี้ข้ึนช่ือท่ีสุดจะเป็นสตอเบอร์ร่ีพนัธ์ุ 80 ท่ีมีรสชาติดี รสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มือง
หนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชม และยงัมีตน้ซากุระจาก
ญ่ีปุ่นใหช่ื้นชมอีกดว้ยซ่ึงซ่ึงออกดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวท่ีปลูกลงบนแปลง
ชนิดอ่ืนมีการปลูกสับเปล่ียนกนัตลอด เพ่ือใหมี้ดอกสวยงามตลอดทั้งปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวท่ีปลูกใน
สถานีฯ อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอร์ร่ี กีว่ี บ๊วย พีช พลมั บลเูบอร์ร่ี สาล่ี พลบั ซ่ึงในการปลูกไมผ้ลในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ
โครงการหลวง และเป็นท่ีถ่ายละครเร่ืองธรณีน่ีน้ีใครครอง อิสระใหท่้านชมความงดงามของพนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั  
และไมผ้ลเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ เช่นโรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซนานาชนิดและใหท่้านเลือก
ซ้ือของฝากผลิตภณัฑข์องโครงการหลวง ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากรุะออกดอกท่ีสวยงาม มีดอกนางพญา
เสือโคร่งหรือซากรุะเมืองไทยเบ่งบานริมทางข้ึนดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจาก นางพญาเสือโคร่ง
หรือซากุระเมืองไทย แลว้ก็ยงัมี “ซากุระญ่ีปุ่น” ท่ีทางมูลนิธิโครงการหลวง ไดเ้ขา้มาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ 
ตน้ “เชอร์รีไตห้วนั” ซ่ึงเร่ิมปลกูเม่ือปี 2551 ปัจจุบนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกตน้ซากรุะญ่ีปุ่นและเชอร์
รีไตห้วนัจ านวนกว่า 5,000 ตน้ โดยใชก้ารเพาะเมลด็เป็นวิธีขยายพนัธ์ุ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอกนางพญาเสือ
โคร่ง ซากุระญ่ีปุ่น และเชอร์รีไตห้วนัจะออกดอกให้ไดช้มตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในสวน 80 ดา้นหน้าอาคาร



 

 

สโมสรอ่างขาง สวนแปดสิบ สวนกหุลาบองักฤษ สวนสมเดจ็ และตลอดเสน้ทางเดินรถขาออกฝ่ังโรงเรือนรวบรวม
พนัธ์ุผกัสถานีฯ อ่างขาง นอกจากน้ีบริเวณริมถนนทางข้ึนไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็ยงัมีตน้นางพญาเสือ
โคร่งสูงใหญ่ท่ีออกดอกสีชมพูหวานริมถนนสองขา้งทางเป็นดงัอุโมงคด์อกนางพญาเสือโคร่งอนัสวยงาม รวมถึง
ตามไหล่เขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานีเกษตรฯ อ่างขางกมี็ตน้นางพญาเสือโคร่งออกดอกสีชมพสูวยงาม 

  
 จากนั้นน าชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซ่ึงตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบา้นนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกบัจุดชมวิว

สวยๆตามอธัยาศยั หลกัๆจะมี2จุดคือ ดา้นบนตรงบริเวณกงัหนัลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาดา้นล่าง นอกจากน้ีมี
ร้านชาบริการใหน้กัท่องเท่ียวด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ีบ้านนอแล ตน้สตรอเบอร์ร่ี
ถูกปลูกลดหลัน่ตามความลาดเทของภูเขาให้วิวท่ีสวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเขา้ชม
แปลงปลกูไดแ้ต่ไม่สามารถเกบ็สตรอเบอร์ร่ีเองได ้สามารถเลือกซ้ือแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเกบ็มาขายได ้ 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 4) 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีช่ือเต็ม

ว่า “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วดัมีความสูงจากระดบัท่ีราบ
เชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง1,046 เมตร ก่อสร้างตามแบบศิลปะลา้นนา มี
เจดียท์รงเชียงแสน เป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธาตุ



 

 

ประจ าปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบนัไดทางข้ึนวดัจะเต็มไปดว้ยการขายสินพ้ืนเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูป
จากเดก็ๆ ชาวเขาท่ีแต่งตวัพ้ืนเมืองน่ารัก 

 
เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 5)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ที่พกัแรมเมอืงเชียงใหม่ 
 ที่พกั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่สาม พระธาตุดอยค า – ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – สวนดอกไม้ I love Flower Farm 

หรือสวนอืน่ๆใกล้เคียง – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มือ้ที่ 6) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายรุาวกวา่ 1,300 

ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร บนบาน 
มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอย่างมากใน
เร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ คนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ ขอพรให้สุข
สมหวงั เม่ือไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) นอกจากน้ีบนวดัพระธาตุดอยค ายงัมีจุด
ชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศันร์อบเมืองเชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเม่ือมองข้ึนไปบนพระธาตุดอยค าจะ
เห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซ่ึงมีความงดงามมาก น าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมีประมาณ 
306 ขั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบา้นแบบสโลว์
ไลฟ์เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาว
กว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบั
ดว้ยดอกไมสี้สนัสวยงามไปตลอดแนว ส่วนท่ีดา้นล่างขอบสะพาน กมี็ทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน 
เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่ง
ดอกไมไ้ดแ้บบใกลชิ้ด ท่ีน่ีมีบริการใหเ้ช่าชุดชุดฮนับก (ชุดประจ าชาติเกาหลี) และชุดชนเผา่ เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า 



 

 

ชุดละ 50 บาท (ไม่รวมในค่าทัวร์) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท่้าน
อิสระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาลท่ีมีดอกไมใ้หช้มตลอดทั้งปี (ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท) 

  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม้ I Love Flower Farm น าท่านไปถ่ายรูปสวยๆกบัทุ่งดอกไมท่ี้ไดถู้กจดั

ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามกวา้งขวาง มีดอกมากาเร็ตและดอกคตัเตอร์ท่ีปลูกสลบัสับเปล่ียนกันออกดอกไปตาม
ระยะเวลาของดอกไม ้ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพบรรยากาศท่ีสวยงาม (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทาง
บริษัทอาจจะมีสลับเปล่ียนเท่ียวสวนอ่ืนๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ การบาน 
ร่วงโรยของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดท่ี หว้ยตึงเฒ่า ไฮไลทข์องท่ีน่ีอยู่ท่ี หุ่น
ฟางคิงคองยกัษ ์และผองเพ่ือน รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาโอบลอ้มไว ้ ท่ีน่ียงัมีแลนด์มาร์ค
เด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยงักระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถ
ถ่ายรูปเช็คอินกนัได ้ 

  
 น าท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสมัผสับรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนใหเ้ตม็ปอดท่ี ห้วยตงึเฒ่า ไฮไลทข์อง

ท่ีน่ีอยู่ท่ี หุ่นฟางคิงคองยกัษ ์และผองเพ่ือน รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวท่ีมีภูเขาโอบลอ้มไว ้ท่ีน่ียงัมี



 

 

แลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยงักระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ท่านสามารถ
ถ่ายรูปเช็คอินกนัได ้น าท่าน แวะซ้ือของฝากของที่ระลกึ ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีบา้น  

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมตวัเช็คอินเดินทางกลบั 
20.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบิน VZ121 
21.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพ่ือป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-6 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

8-10 ธันวาคม 63 9,900 9,900 1,500 

17-19 ธันวาคม 63 8,900 8,900 1,500 

29-31 ธันวาคม 63 9,900 9,900 1,500 

1-3 มกราคม 64 10,900 10,900 1,500 

2-4 มกราคม 64 9,900 9,900 1,500 

14-16 มกราคม 64 8,900 8,900 1,500 

ไฟล์ทบิน   
Departure:  VZ100 BKK-CNX 06.10-07.30 
Return      :  VZ121 CNX-BKK 20.20-21.40 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน
เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร์) 
ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือ น า้หนัก 15 กโิลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเท่ียว (กรณีสายการบินมีการ

ปรับเปล่ียน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับตามสายการบิน) 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื ** 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 



 

 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


