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บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3199 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 07.00 – 08.30 
FD3444 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 21.15 – 22.30 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า
หลวง – วดัพระธาตุดอยตุง – วดัห้วยปลากัง้ – วดัร่องเสือเต้น                  (B/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย(THAI AIR 
ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย(THAI AIR ASIA) 
เทีย่วบนิที ่FD3199 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
08.45 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ทีส่นามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

น าท่านออกเดนิทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ทีต่ ัง้อยู่บนภูเขาสงู เป็นไร่ชาทีป่ลูกลดหลัน่เป็นขัน้บนัไดบน
ภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยงัมรีา้นอาหาร 
และเครื่องดื่ม เบเกอรี ่ไวบ้รกิาร และทีไ่ร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝาก
ได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกัออกอากาศ”  

 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่
เสดจ็ไปประทบัที่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ จงึได้เลอืกดอยตุง ซึ่งมทีวิทศัน์สวยงาม 
ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพืน้ที ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 กท็รงพอพระราช
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หฤทยั และมพีระราชด ารจิะสรา้งบา้นทีด่อยตุงพรอ้มกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจงึก าเนิดเป็น 
โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 

น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพื้นที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบดา้นทศิเหนือ
ของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของหมู่บ้านอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บ้านนี้เป็นเสน้ทางผ่านที่
ส าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกบัทีต่ ัง้มลีกัษณะเป็นหุบ
ลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอย
ตุงฯ จงึขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่
พอใจของชาวบา้น ส าหรบัสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพื่อให้
คนไทยที่ไม่มโีอกาสไปต่างประเทศได้เหน็ไม้ดอกเมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี 
โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบัสวยงาม ผลดัเปลี่ยน
หมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อ
ว่าความต่อเนื่อง (continuity) สือ่ถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงั
มโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี
ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถอืเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของเมอืงลา้นนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็ววิธรรมชาติ
ของเมอืงเชยีงรายได้อย่างเต็มตามลีกัษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้
หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีติ 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั 
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตา
ลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 
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ท่านออกเดนิทางสู ่วดัร่องเสือเต้น  เป็นหน่ึงในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้คอื “วหิาร
ร่องเสอืเต้น” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวหิาร ที่มศีลิปะของตวัวหิารที่สวยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนวประยุกต์ ที่มี
ศลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรปูสขีางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนัง
ทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
DAY2  สิงหป์ารค์(นัง่รถราง) – วดัร่องขุ่น  – ถ่ายรปูก าแพงเมือง ท่าแพ – ONE NIMMAN      (B/L/–) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและ
กจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงทีถ่อืเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดอืนพฤศจกิายน-
เดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟาร์มสตัว์ เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของที่นี่คอืการมุ่ง เน้นท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว) 

 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ทีข่ึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้งและออกแบบ
อย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คอื 
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เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั 
คอื พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมีภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่
งดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 – 3 ชัว่โมง 

น าท่านแวะถ่ายรูปที่ ประตูท่าแพ หนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ถ้าไม่มาก็ไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตูสวยงามทีม่เีก่าแก่
และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ทีม่แีสงส่องกระทบลงมาบรเิวณก าแพง จะสวยงามมาก  บรเิวณรอบก าแพง
ตกแต่งด ีดูโล่งสะอาดตา เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีคุ่ณสาวๆมกัแต่งตวัมาเพื่อถ่ายรูปทีจุ่ดนี้ ประตูท่าแพ เป็นประตูเมอืงเพยีง
แห่งเดยีวทีม่บีานประตู และเป็นจุดตัง้ต้นของถนนคนเดนิท่าแพในวนัอาทติย ์อกีทัง้ยงัเป็นลานจดักจิกรรมประเพณีต่างๆ 
ของเมอืงเชยีงใหม่ 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรื้อฟ้ืน
และต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมาเปลีย่มชวีติชวีาและ
กลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
DAY3  วัดพระธาตุดอยค า  – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – คาเฟ่ 

VERSAILLES DE FLORE – วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร – วดัศรีสุพรรณ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – 
กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                                  (B/L/–) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า แต่เดมิชื่อ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน และ
เป็นวดัทีส่ าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สรา้งในรชัสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดย
พระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญ
กุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ และยงัเป็นสญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่งของการบนิไทยทีใ่ชก้ าหนดพืน้ทีท่างสายตา ก่อนทีจ่ะน า
เครื่องบนิลงจอดทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ดว้ยเหตุผลประการน้ีการบนิไทยกไ็ดเ้ป็นสว่นหน่ึงในการช่วยบูรณะวดั 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 
19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็
เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 
2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 

น าทุกท่านออกเดนิทางสกัการะ อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั ผูท้ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นนักบุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนียบุคคลทีช่าว
เชยีงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถงึปัจจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรวีชิยันัน้มคีวามผูกพนักบัประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหม่
เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมให้
กลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และทีส่ าคญัครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้าง
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ถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาส
ได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกันว่า 
เพยีงได้มาไหว้ครูบาศรวีชิยัก็เสมอืนได้กราบสกัการะพระบรมธาตุเลยทีเดียว ขณะเดียวกนั ยงัมกีารท าบุญตกับาตร
พระภกิษุสงฆ์ในยามเช้าที่บรเิวณลานครูบาศรวีชิยั โดยนักท่องเที่ยว ควรแต่งกายสุภาพ และหากไม่สะดวกที่จะเตรยีม
ของใสบ่าตรมาเอง กม็พีอ่คา้แม่คา้จ าหน่ายของใสบ่าตร ต่อผูม้จีติศรทัธาอยู่ในบรเิวณนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

น าท่านออกเดนิทางสู ่คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล ์นีโอ เรเนสซองค ์แห่งเดยีวในเชยีงใหม่ 
ทีม่กีลิน่อายของความ Vintage ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรทีซ่่อนอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม่ พรอ้มดื่มด ่า
กบับรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพนัธุ์ ได้ฟีลนัง่จิบชา ชิมเค้ก รมิสระน ้า และเดินเล่นแบบเจ้าหญิง
ท่ามกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัร่มรื่น 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระสงิห์ 
(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชยีงแสนรูจ้กักนัในชื่อ 
เชยีงแสนสงิห์หนึ่ง วดัพระสงิห์ วดัพระสงิห์ยงัเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรทัธาและจะเดินทาง มา
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เคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ 
จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิค์ขึ้นประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อใหศ้รทัธา ประชาชนไดพ้ากนัมาสรงน ้าเนื่อง 
ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 

 

จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ เป็นวดัเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชยีงใหม่ สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพลิก
ปนดัดาธริาช หรอื พระเมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ให้
มหาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรสีุพรรณอาราม” ต่อมาไดเ้รยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในจะ
มอีุโบสถเงนิสรา้งโดยชาวบา้นเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรกัษ์และพฒันาภูมปัิญญาทอ้งถิน่ หตัถกรรมเครื่องเงนิ ใช้
งบประมาณ 25 ลา้นบาทในการด าเนินการสว่นประดบัตกแต่งศลิปหตัถกรรมเครื่องเงนิ ทัง้ภายในและภายนอก 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
21.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) เท่ียวบินท่ี FD3444  ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  
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 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

22.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*********************************************************************** 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 10,999 2,000 

11 – 13 เมษายน 2564 10,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 10,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 10,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
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- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรือ 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 


