
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายละเอยีดโปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – 
วดัห้วยปลากั้ง – วดัร่องเสือเตน้ – วดัร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นัง่รถรางชม
ฟาร์ม) – เรียวกงัคาเฟ่ – ภูช้ีฟ้า      

   
บ้านระเบียงฟ้ารีสอร์ท,ภูฟ้าสวรรค์

,ภูหมอกแคมป์ 

2 
ข้ึนยอดภูช้ีฟ้าชมทะเลหมอก – ภูช้ีดาว - ภูช้ีเดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - 
อ.ท่าตอน – วดัท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด ์- ฝาง 

   โรงแรมต้นฝาง/อ าเภอฝาง 

3 
ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไมเ้มืองหนาว สวน 
80 - ไร่ชา2000(ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์ร่ีบา้นนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – 
เมืองเชียงใหม่ 

   
The Hive Hotel / Peppery Hill 

Hotel 

4 
พระธาตุดอยค า – จอมทอง – ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนี
ดล – พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – 
ตลาดมง้ – น ้ าตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยาน

   - 

เดนิทาง ธันวาคม 63 – กุมภาพนัธ์ 64 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,900.- 

WONDERFUL THAILAND 

Winter Lover เชียงใหม่ เชียงราย  
4 วนั 3 คืน 



 

 

 

ไฟล์ทบิน  Thai Viet Jet Air 

Departure:  VZ130 BKK-CEI 06.30-07.55 

Return      :  VZ2107 CNX-BKK 21.10-22.30 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน

เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร์) 

ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องกำรซ้ือ น ้ำหนัก 15 กโิลกรัม รำคำ 380 บำทต่อเที่ยว 

วนัแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วดัห้วยปลากั้ง – วดัร่องเสือเต้น – วดั
ร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (น่ังรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกงัคาเฟ่ – ภูช้ีฟ้า  

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดัเชียงราย โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เท่ียวบินท่ี VZ130 
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่าน

บริเวณทางออก น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ  
  รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1) 
 เดินทางสู่ วดัห้วยปลากั้ง มีความสวยงามไม่แพว้ดัอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงราย ตั้งอยูบ่นเขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขาและ

วิวท่ีงดงาม จุดเด่นของวดัน้ีคือ "พบโชคธรรมเจดีย"์ เจดียสู์ง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมลา้นนาสง่างามดว้ยทนั
ไดท่ี้มีมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดียจ์  าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูป
และพระอรหนัตต่์างๆ รวมถึงเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดิมเคยเป็นวดัร้างท่ีมีมาแต่โบราณ 
ถูกบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงรายอีกคร้ัง และมี
ความเช่ือกนัว่าหากใครมาเยือนจะรู้สึกเหมือนไดข้ึ้นสวรรค์ น าท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลงัใหม่ ท่ีมี
ศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกตท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะ
ส่วนหน่ึงมีความคลา้ยกบัผลงานของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ และ อ.ถวลัย ์ดชันีย ์สองศิลปินแห่งชาติช่ือดงัชาว
เชียงรายท่ีรังสรรค์ผลงานอยู่ท่ีวดัร่องขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชัย และพิพิธภณัฑ์บา้นด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 
รวมอยูด่ว้ย ผลงานดงักล่าวเป็นฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย 
ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ปี พ.ศ.2554 จุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ท่ีสุดคือ วิหารร่องเสือเตน้ ตวัวิหารไดถู้กสร้างดว้ยศิลปะแนวศาสนาศิลป์ร่วมสมยั แฝงไวด้ว้ยคติธรรมของพระ
พุทธองค ์นอกจากตวัวิหารแลว้ ภายในวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐาน "พระธาตุเกศแกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ซ่ึงมีความสูง 

เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



 

 

20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสงฆปรินายก เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องขุ่น ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลิม ชยั
โฆษิตพิพฒัน ์เม่ือพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดัเลก็ ๆ 
ซ่ึงอยู่ในสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไป
ดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่องขุ่นมีสี
ขาวบริสุทธ์ิสะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่องขุ่นว่าวดั
ขาว (Thailand White Temple) ประดบัประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอยา่งวิจิตรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอ่ืน ๆ 
อีกมากมายเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัลงมาหนา้บนัประดบัดว้ยพญานาคและติดกระจกระยิบระยบัโดยความตั้งใจของ
ผูส้ร้างนั้นตอ้งการส่ือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระ
พุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงาม 

  
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 2) 
บ่าย เดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสวยงาม โดยจดัเป็นรูปแบบฟาร์ม

ทวัร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตร
ผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดบัปลูกเปล่ียนหมุนเวียนทั้งปี เนินเขาท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละกิจกรรมต่างๆให้
นกัท่องเท่ียวไดม้าเยี่ยมชม มีบริการรถราง (shutter bus) ซ่ึงทางไร่ไดจ้ดัเตรียมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาที (ค่าทวัร์
รวมค่ารถรางแลว้) มีจุดแวะทั้งหมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยีราฟและมา้ลาย (ค่าบริการ
ผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนยกี์ฬาและสันทนาการ หรือบา้นแดง จุดน้ี 
นกัท่องเท่ียวสามารถเช่าจกัรยานและเล่นกิจกรรม zipline ได,้จุดชมวิวไร่ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย ์จุดน้ี
สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาท่ีกวา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากน้ี ภายในยงัมีร้านขายของท่ีระลึก  ของฝาก 
และมีบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่นหรือถ่ายรูปในหลายจุด อิสระถ่ายรูปบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 เดินทางสู่ เรียวกงัคาเฟ่ (Ryokan Cafe) เป็นคาเฟ่ชิคๆสไตลญ่ี์ปุ่นในเชียงราย มีความเป็นญ่ีปุ่นสูงมาก ดว้ยความท่ี
เจา้ของร้านเคยไปเรียนท่ีประเทศญ่ีปุ่น และช่ืนชอบวฒันธรรม การ์ตูน เลยมาเปิดเป็นคาเฟ่  และท่ีพกัคลา้ยกบั
ชนบทของญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูช้ีฟ้า 



 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 3)  
 ที่พกั : บ้านระเบียงฟ้ารีสอร์ท,ภูฟ้าสวรรค์,ภูหมอกแคมป์ หรือเทียบเท่า 
 หมายเหตุ : (พกัท่ีภูช้ีฟ้าพกัหอ้งละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและหอ้งพกั

ส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นท่ีพกัแบบเต็นทก์ระโจม หรือ โดม)  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สอง ขึน้ยอดภูช้ีฟ้าชมทะเลหมอก – ภูช้ีดาว - ภูช้ีเดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วดัท่าตอน – อ.ไชยปราการ 
– ฮิโนกแิลนด์ - ฝาง       

05.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกภูช้ีฟ้า (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถท้องถ่ิน) ชมทะเลหมอกสุด อลงัการคลอ
ภูเขาท่ีสวยงาม ชมเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ ท่ีไม่มีใครเหมือนนัน่คือลกัษณะภูเขาท่ีช้ีไปบนฟ้า เป็นยอดเขาสูงท่ีสุด
ในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-ลาว อยู่ในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติดว้ยลกัษณะหนา้ผาปลายยอดแหลมเป็นแนว ยาว ท่ีช้ีไปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศ
ลาว จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกว่า "ภูช้ีฟ้า" นัน่เอง  จากนั้นเดินทางสู่ ภูช้ีดาว  มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซ่ึงสูง
กวา่ทั้งภูช้ีฟ้าและดอยผาตั้ง ชมวิวทะเลหมอกท่ีคลอเคลียตามเทือกเขาท่ีเรียงรายสลบัซบัซอ้นในยามเชา้ เดินทางสู่ 
ภูช้ีเดือน ทางไม่ชนัเหมือนภูช้ีดาว บริเวณยอดภูมี มองไปทิศเหนือจะเห็นดอยผาหม่น สูงแหลมโดดเด่น ถา้มองอีก
ฝ่ังจะเห็นภูช้ีดาว และภูช้ีฟ้า อยู่ไม่ไกลมี ใหท่้านชมวิวทะเลหมอก ชมวิวทิวเขาสวยงามตา และจะสวยท่ีสุดในช่วง
หนา้หนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพนัธ์ 

 
  



 

 

  รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 4) 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพ้ืนท่ี 25 

ไร่ อยูใ่นแอ่งท่ีราบดา้นทิศเหนือของพระต าหนกัดอยตุง ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเดิมของหมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครัว 
ในอดีตหมู่บา้นน้ีเป็นเส้นทางผ่านท่ีส าคญัและเป็นท่ีพกัของกองคาราวาน ท่ีล าเลียงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธ
สงคราม ประกอบกบัท่ีตั้งมีลกัษณะเป็นหุบลึกลงไป บา้นเรือนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเร่ืองความ
สะอาด ขยะ และน ้าเสียได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จึงขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ท่ีใหม่ ห่างจากท่ีเดิมราว 500
เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นท่ีพอใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมือง
หนาวสร้าง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด าริของสมเด็จย่า เพ่ือใหค้นไทยท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้
เห็นไมด้อกเมืองหนาวท่ีสวนแห่งน้ี ซ่ึงไดรั้บการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทั้งปี โดยดอกไมจ้ะเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี 
กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตวัของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานช่ือว่าความต่อเน่ือง 
(continuity) ส่ือถึงการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมีโรงเรือน
ไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคือกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารีชนิดต่าง ๆ ท่ีออกดอกสวยงาม  

  น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษทั ฉุยฟงที จ ากดั ผูผ้ลิตใบชารายใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดั
เชียงรายมากวา่ 40 ปี ใหท่้านไดถ่้ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสีครามท่ีสวยงาม นอกจากน้ีท่ีน่ียงั
มีคาเฟ่เลก็ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดอ้ร่อยกบัเคก้ พร้อมนัง่จิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆสวยงาม 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 5) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อ.ท่าตอน ชม วัดท่าตอน (อุทยานพระพุทธศาสนา) เดิมเป็นวดัเก่าแก่สันนิษฐานไดจ้าก วตัถุ

โบราณท่ีคน้พบในบริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์
บ าบดัยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัท่ีมีทิวทศันง์ดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ทรงครองราชยเ์ป็นปีท่ี 50 ทางวดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุดชม
วิวซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ากกไหลคดเค้ียวอยู่เบ้ืองล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอไชยปราการ 
อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซับซ้อน สลบั ท่ีราบเชิงเขา เป็นอ าเภอท่ีมีภูเขา
ลอ้มรอบถึง 3 ดา้น น าท่านสู่สถานท่ีเช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทยท่ีจ าลองบรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่นไวก้ลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ คุณ
อนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผูก่้อตั้งบา้นไมห้อมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮิโนกิในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซ่ึงหลงัจากบา้นไมห้อมฮิโนกิ และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ต่อยอดจากไม้
สนฮิโนกิท่ีเขาริเร่ิมร่วมกบัชาวบา้นในพ้ืนท่ีประสบผลส าเร็จ โปรเจ็กต์ถดัมาก็คือการพฒันาพ้ืนท่ี 83 ไร่ ฮิโนกิ
แลนด ์ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้าง 6 หลงั เร่ิมตน้จากอาคารซุม้ประตูทางเขา้ท่ีจ าลองประตูอสุนีของศาลเจา้อาซากุ
สะ โดดเด่นดว้ยโคมสีแดง เขียนดว้ยตวัอกัษรสีด าว่า คามินาริ (Kaminari-mon) ซ่ึงเป็นช่ือของประตูตามตน้แบบ 
ถดัมาคือโถงตอ้นรับท่ีให้บริการเช่าชุดกิโมโน มีให้เลือกหลากสี หลายรูปแบบ ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีอยากใส่



 

 

ถ่ายรูปใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศ ถดัมาจะพบกบัอีกหน่ึงไฮไลตคื์ออุโมงคเ์สาโทริอิจ าลองจ านวน 88 ตน้ เช่ือม
พ้ืนท่ีส่วนหนา้เขา้สู่ดา้นในของโครงการ ซ่ึงอุโมงคจ์ะพาไปบรรจบกบัลานดา้นหนา้ปราสาทฮิโนกิ ปราสาทท่ีสร้าง
ข้ึนจากไมส้นฮิโนกิทั้งหลงัตามแบบปราสาทดั้งเดิมของโชกุน โดยปราสาทแห่งน้ีไดจ้ าลองมาจากปราสาททองคิน
คาคุจิในเมืองเกียวโตดว้ยสดัส่วน 1 ต่อ 3 ชั้นบนของปราสาทจะเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม (แกะสลกั
จากไมส้นฮิโนกิดว้ยเช่นกนั) ปราสาทมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของภูเขาท่ีวางตวั
ลอ้มรอบอ าเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยงัเป็นบ่อปลาคาร์ปขนาด 8 ไร่ และมีอาคารจดั
แสดงสินคา้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดว้ย คุณอนิรุทธ์ริเร่ิมโครงการพร้อมกบัการเปิดกิจการบา้นไมห้อมฯ โดย
ชกัชวนชาวบา้นจากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พร้าว และแม่อาย กว่า 1,200 ครอบครัว ร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
เพ่ือสุขภาพท่ีต่อยอดจากการสกดัน ้ามนัหอมในเน้ือไมส้นฮิโนกิ เช่น ท่ีนอนและหมอนเพ่ือสุขภาพ สบู่ แชมพู และ
เคร่ืองส าอาง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แบบญ่ีปุ่นท่ีผลิตจากไมช้นิดเดียวกนัน้ี และยงัมีคาเฟ่ให้บริการเคร่ืองด่ืมและ
ขนมจ าหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยคุ นอกจากน้ียงัมีอาคารเจแปนทาวน์ จ าหน่ายสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น
เท่านั้น มีภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่นสูตรต้นต ารับ เสิร์ฟโดยพ่อครัวจากแดนอาทิตยอุ์ทัย อิสระให้ท่านได้สัมผสั
บรรยากาศอนังดงามแบบญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอฝาง 

 
เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 6)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรมอ าเภอฝาง 
 ที่พกั : โรงแรมต้นฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วนัที่สาม ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน 80 - ไร่ชา2000(ชมซากรุะ) – ไร่สตรอ

เบอร์ร่ีบ้านนอแล – ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่         
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 7) 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยูบ่นทิวเขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400 

เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นท่ีตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 น าท่านเท่ียวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมือง

หนาว มีทั้งไมด้อกและไมผ้ล และพืช ผกั ชนิดต่างๆ ผลไมท่ี้ข้ึนช่ือท่ีสุดจะเป็นสตอเบอร์ร่ีพนัธ์ุ 80 ท่ีมีรสชาติดี รส



 

 

หวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชม และยงัมีตน้ซากุระจากญ่ีปุ่นใหช่ื้นชมอีกดว้ยซ่ึงซ่ึงออกดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของ
ทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวท่ีปลูกลงบนแปลงชนิดอ่ืนมีการปลูกสับเปล่ียนกนัตลอด เพ่ือใหมี้ดอกสวยงามตลอด
ทั้งปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวท่ีปลูกในสถานีฯ อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอร์ร่ี กีว่ี บ๊วย พีช พลมั บลูเบอร์ร่ี 
สาล่ี พลบั ซ่ึงในการปลูกไมผ้ลในพ้ืนท่ีต่างๆของโครงการหลวง และเป็นท่ีถ่ายละครเร่ืองธรณีน่ีน้ีใครครอง อิสระ
ให้ท่านชมความงดงามของพนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบั  และไมผ้ลเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ เช่นโรงเรือนกุหลาบ ป่า
ซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซนานาชนิดและใหท่้านเลือกซ้ือของฝากผลิตภณัฑข์องโครงการหลวง  ช่วงฤดูหนาว
ของทุกปี (ปลายธ.ค.-ม.ค.) จะมีตน้ซากุระออกดอกท่ีสวยงาม มีดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่ง
บานริมทางข้ึนดอยอ่างขางสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยแลว้ก็ยงัมี 
“ซากรุะญ่ีปุ่น” ท่ีทางมูลนิธิโครงการหลวง ไดเ้ขา้มาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ ตน้ “เชอร์รีไตห้วนั” ซ่ึงเร่ิมปลูก
เม่ือปี 2551 ปัจจุบนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกตน้ซากุระญ่ีปุ่นและเชอร์รีไตห้วนัจ านวนกว่า 5,000 ตน้ 
โดยใชก้ารเพาะเมล็ดเป็นวิธีขยายพนัธ์ุ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอกนางพญาเสือโคร่ง ซากุระญ่ีปุ่น และเชอร์รี
ไตห้วนัจะออกดอกให้ไดช้มตามจุดต่างๆ เช่น ภายในสวน 80 ดา้นหนา้อาคารสโมสรอ่างขาง สวนแปดสิบ สวน
กุหลาบองักฤษ สวนสมเด็จ และตลอดเส้นทางเดินรถขาออกฝ่ังโรงเรือนรวบรวมพันธ์ุผกัสถานีฯ อ่างขาง 
นอกจากน้ีบริเวณริมถนนทางข้ึนไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็ยงัมีตน้นางพญาเสือโคร่งสูงใหญ่ท่ีออกดอกสี
ชมพูหวานริมถนนสองขา้งทางเป็นดงัอุโมงคด์อกนางพญาเสือโคร่งอนัสวยงาม รวมถึงตามไหล่เขาซอยขา้งตลาด
ขายของหนา้สถานีเกษตรฯ อ่างขางกมี็ตน้นางพญาเสือโคร่งออกดอกสีชมพูสวยงาม จากนั้นน าชม ไร่ชา 2000 ดอย
อ่างขาง ซ่ึงตั้งอยูท่างซา้ยมือก่อนถึงบา้นนอแล ใหท่้านเช็คอินถ่ายรูปกบัจุดชมวิวสวยๆตามอธัยาศยั หลกัๆจะมี2จุด
คือ ดา้นบนตรงบริเวณกงัหนัลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาดา้นล่าง นอกจากน้ีมีร้านชาบริการใหน้กัท่องเท่ียวด่ืม
ด ่าไปกบับรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ีบ้านนอแล ตน้สตรอเบอร์ร่ีถูกปลูกลดหลัน่ตามความลาดเท
ของภูเขาใหวิ้วท่ีสวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเขา้ชมแปลงปลูกไดแ้ต่ไม่สามารถเก็บสต
รอเบอร์ร่ีเองได ้สามารถเลือกซ้ือแบบสดๆจากหนา้สวนท่ีชาวบา้นเกบ็มาขายได ้ 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 8) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พฒันาโครงการหลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม 

เชียงใหม่ไปสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืน สูดอากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางขนุเขา ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิว



 

 

หลกัๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองดา้น ดา้นหน่ึงเป็นทิวเขาสลบักนัวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกดา้นเป็นไร่ปลูกพืช
ต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณท่ีเปล่ียนไปตามฤดูกาล จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
เชียงใหม่ 

 เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 9)  
 หลงัรับประทานอาหารเยน็ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรมเมืองเชียงใหม่ 
 ที่พกั : The Hive Hotel / Peppery Hill Hotel หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วนัที่ส่ี พระธาตุดอยค า – จอมทอง – ดอยอนิทนนท์ – พระมหาธาตุเจดย์ีนภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – 
ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น า้ตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 10) 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยค า ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 

1,300 ปี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เดิมช่ือ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการขอพร 
บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพญากือนา กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอย่าง
มากในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิ คนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเท่ียว ท าบุญ ขอพรให้
สุขสมหวงั เม่ือไดส้มหวงัแลว้จะน าดอกมาลิมาแกบ้น (ความเช่ือเฉพาะบุคคล) นอกจากน้ีบนวดัพระธาตุดอยค ายงั
มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ได ้ยามค ่าคืนเม่ือมองข้ึนไปบนพระธาตุดอย
ค าจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซ่ึงมีความงดงามมาก น าท่านเดินทางไปพิชิตทางบนัไดนาคท่ีมี
ประมาณ 306 ขั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม 2,565 
เมตร จุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นท่ีตั้ งสถานีเรดาร์ของ
กองทพัอากาศไทยและเป็นท่ีประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่องคสุ์ดทา้ย มีพ้ืนท่ีครอบคลุม
อยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีประมาณ 482.4 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน มีดอยอินทนนท์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
หิมาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทัว่ไป
ประกอบดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้น มีดอยอินทนนทเ์ป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด สูงจาก ระดบัน ้าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาท่ี
มีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหวัมดหลวง สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนทน้ี์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้
น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้ าแม่ปิงท่ี ให้พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีเข่ือนภูมิพล มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อสิระให้ท่านถ่ายรูปกบัป้ายสูงสุดแดนสยามตามอธัยาศัย   



 

 

จากนั้นชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน ้ าตาล ประดิษฐานอยู่บนท่ีสูงสุดในพระ
ราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 11) 
บ่าย เดินทางสู่ น า้ตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือว่า น ้าตกตาดฆ้องโยง ภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือ

ใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเท่ียวชม ตลาดม้ง ร้านคา้ชุมชน
ท่ีน าผลิตภณัฑท์างการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของท่ีระลึก เส้ือผา้ ต่างๆนานา มา
วางขาย อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านถวาย หมู่บา้นหตัถกรรมไมแ้กะสลกั ถือว่าเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดแห่งหน่ึงของจังหวดัเชียงใหม่ จุดรวมความหลากหลายของงาน
หัตถศิลป์ท่ีโดดเด่น เช่น งานแกะสลกัไม,้งานเดินเส้นแต่งลาย,งานลงรัก ปิดทอง,เคร่ืองเงิน,เคร่ืองเขิน,ผา้ทอ,
เคร่ืองจกัรสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ จากนั้นน าท่าน แวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝาก
คนท่ีบา้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมตวัเช็คอินเดินทางกลบั  
(อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

21.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบิน VZ107 
22.30 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  ราคาเด็ก 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

9 - 12 ธันวาคม 63 10,900 10,900 2,000 

18 - 21 ธันวาคม 63 9,900 9,900 2,000 

25 - 28 ธันวาคม 63 9,900 9,900 2,000 

15 - 18 มกราคม 64 9,900 9,900 2,000 

21 - 24 มกราคม 64 9,900 9,900 2,000 

29 มกราคม - 1 กมุภาพนัธ์ 64 9,900 9,900 2,000 

11 - 15 กมุภาพนัธ์ 64 9,900 9,900 2,000 

25 - 28 กมุภาพนัธ์ 64 9,900 9,900 2,000 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

หมายเหตุ: (พกัท่ีภูช้ีฟ้าพกัหอ้งละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและหอ้งพกัส่วนใหญ่

จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นท่ีพกัแบบเตน็ทก์ระโจม หรือ โดม ) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

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

ปรับเปล่ียน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับตามสายการบิน) 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 400 บาท  

 ชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

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

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช 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 การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


