กาหนดการเดินทาง
วันแรก
ท่าอากาศดอนเมือง / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่า –
ดอยม่อนแจ่ม - Skywalk ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว - อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์
 อาหารเย็น
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เที่ยง
บ่าย

เช็คอินด้วยต ัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาเตอรสายการบิ
์
นแอร ์เอเชีย หรือ นกแอร ์ หรือ
ไทยไลออนแอร ์
่ าการจอง ไฟส ์บินอาจมีการเปลียนแปลงขึ
่
้
(แจ้งสายการบินและไฟส ์บิน ณ ว ันทีทํ
นอยุ
๋ก ับช่วงราคา)
่
่
/ 07.40 น.ออกเดินทางสู ท
่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ เทียวบินที FD3416 FD 7419
/ 08.55 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
************
่
/ 06.50 น.ออกเดินทางสู ท
่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ เทียวบิ
นที่ DD8300 / DD8302
/ 08.55 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
************
่
/ 06.50 น.ออกเดินทางสู ท
่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ เทียวบิ
นที่ SL506
/ 08.55 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
**********
น.เช็คอินด้วยต ัวท่านเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ เคาเตอรสายการบิ
์
นแอรเอเชี
์
ย หรือ เวียดเจ็ท
่ าการจอง ไฟส ์บินอาจมีการเปลียนแปลงขึ
่
้
(แจ้งสายการบินและไฟส ์บิน ณ ว ันทีทํ
นอยุ
๋ก ับช่วงราคา)
่
/ 0610 น.ออกเดินทางสู ท
่ ่าอากาศยานเชียงใหม่ เทียวบิ
นที่ FD4100 หรือ VZ100
/ 07.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นําท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นํา
ท่านเดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า
ไฮไลท์ของที่นอ
ี่ ยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขา
โอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คเด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ด้วยระยะทาง
กว่า 100 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูปเช็คอินกันได้
จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบสโลว์ไลฟ์
เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา
ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา
สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้
นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอก
มากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูป ในทุ่ งดอกไม้ ได้แบบใกล้ชิ ด ที่นี่มีบริการให้เช่าชุด ชุ ดฮันบก (ชุ ด
ประจํ า ชาติ เ กาหลี ) และชุ ด ชนเผ่ า เช่ า ใส่ ถ่ า ยรู ป ราคาเช่ า ชุ ด ละ 50 บาท(ไม่ ร วมในค่ า ทั ว ร์ ) อิ ส ระ
ถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้
ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อาเภอไชยปราการ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสลับซับซ้อน สลับ ที่ราบเชิงเขา เป็นอําเภอที่มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน
นําท่านสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิ แห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่จําลองบรรยากาศความเป็นีี่ปุ่น ไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ
คุณอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ และเป็นผู้นําเข้าไม้สนฮิโนกิในประเทศ
ไทยอย่ า งเป็ น ทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึ่ ง หลั ง จากบ้ า นไม้ ห อมฮิ โ นกิ และธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากไม้สนฮิโนกิที่เขาริเริ่มร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ประสบผลสําเร็จ โปรเจ็กต์ถัดมาก็
คือ การพัฒ นาพื้ น ที่ 83 ไร่ ฮิ โนกิ แลนด์ ประกอบด้ วยสิ่ งปลู กสร้ าง 6 หลัง เริ่ ม ต้น จากอาคารซุ้ ม ประตู
ทางเข้าที่จําลองประตูอสุนีของศาลเจ้าอาซากุสะ โดดเด่นด้วยโคมสีแดง เขียนด้วยตัวอักษรสีดําว่า คามิ
นาริ (Kaminari-mon) ซึ่งเป็นชื่อของประตูตามต้นแบบ ถัดมาคือโถงต้อนรับที่ให้บริการเช่าชุดกิโมโน มี
ให้เลือกหลากสี หลายรูปแบบ สําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใส่ถา
่ ยรูป...ให้สอดคล้องกับบรรยากาศ ถัดมา
จะพบกับอีกหนึ่งไฮไลต์คืออุโมงค์เสาโทริอิจําลองจํานวน 88 ต้น เชื่อมพื้นที่ส่วนหน้าเข้าสู่ด้านในของ
โครงการ ซึ่งอุโมงค์จะพาไปบรรจบกับลานด้านหน้าปราสาทฮิโนกิ ปราสาทที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิทั้ง
หลังตามแบบปราสาทดั้งเดิมของโชกุน โดยปราสาทแห่งนี้ไ ด้จําลองมาจากปราสาททองคินคาคุจิใ น
เมื อ งเกี ย วโตด้ ว ยสั ด ส่ ว น 1 ต่ อ 3 ชั้ น บนของปราสาทจะเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานขององค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม
(แกะสลักจากไม้สนฮิโนกิดว
้ ยเช่นกัน) ปราสาทมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
ภูเขาที่วางตัวล้อมรอบอําเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ด้านข้างของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคาร์ปขนาด
8 ไร่ และมีอาคารจัดแสดงสินค้า และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย คุณอนิรุทธ์ริเริ่มโครงการพร้อมกับการเปิด
กิจการบ้ านไม้ห อมฯ โดยชั กชวนชาวบ้ านจากอํา เภอไชยปราการ ฝาง พร้ าว และแม่อาย กว่า 1,200
ครอบครัว ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ต่อยอดจากการสกัดน้ํามันหอมในเนื้อไม้สนฮิโนกิ

เย็น

เช่น ที่นอนและหมอนเพื่อสุขภาพ สบู่ แชมพู และเครื่องสําอาง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์แบบีี่ ปุ่นที่ผลิต
จากไม้ ช นิ ด เดี ย วกั น นี้ และยั ง มี ค าเฟ่ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม และขนมจํ า หน่ า ยภายในโถงอาคารย้ อ นยุ ค
นอกจากนี้ยังมีอาคารเจแปนทาวน์ จําหน่ายสินค้าที่นําเข้าจากประเทศีี่ปุ่นเท่านั้น มีภัตตาคารอาหาร
ีี่ปุ่นสูตรต้นตํา รับ เสิร์ฟโดยพ่อครัว จากแดนอาทิตย์อุทัย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันงดงาม
แบบีี่ปุ่นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ทีพ
่ ัก: โรงแรมต้นฝาง อาเภอไชยฝางระดับ 3ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง
ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่สตรอเบอร์รี่
บ้านนอแล– ชมซากูระ (ช่วงปลายธ.ค. ต้น ม.ค.) – สวนสนแม่แตง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - วัน
นิมมาน เชียงใหม่
 อาหาร เช้า
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ดอยอ่ า งขาง ตั้ ง อยู่ บ นทิ ว เขาแดนลาว ตํ า บลแม่ ง อน อํ า เภอฝาง มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
นําท่านเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือ เรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลง
ปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอร์รี่
พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดี รสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาว
ปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากีี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออก
ดอกสวยงาม ในช่ ว งฤดู ห นาวของทุ ก ปี ส่ ว นไม้ ด อกเมื อ งหนาวที่ ป ลู ก ลงบนแปลงชนิ ด อื่ น มี ก ารปลู ก
สับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปี แปลงไม้ผล เป็นไม้ผลเขตหนาวที่ปลูกในสถานีฯ
อ่างขาง ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กีวี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอร์รี่ สาลี่ พลับ ซึ่งในการปลูกไม้ผลในพื้นที่ต่างๆ
ของโครงการหลวง และเป็นที่ถ่ายละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครอง อิสระให้ท่านชมความงดงามของพันธ์ไม้
ดอกไม้ป ระดับ และไม้ผ ลเมืองหนาวนานาพันธุ์ เช่น โรงเรือนกุหลาบ ป่า ซากุระ ต้ นบ๊วย สวนบอนไซ
นานาชนิ ด และให้ ท่า นเลื อกซื้อ ของฝากผลิ ตภั ณฑ์ข องโครงการหลวง ช่ วงฤดูห นาวของทุ ก ปีจ ะมี ต้ น
ซากุระออกดอกที่สวยงาม มีดอกนางพีาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่งบานริมทางขึ้นดอยอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยแล้วก็ยังมี “ซากุระญี่ปุ่น”
ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ ต้น “เชอร์รีไต้หวัน” ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปี
2551 ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกต้นซากุระีี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันจํานวนกว่า 5,000
ต้น โดยใช้การเพาะเมล็ดเป็นวิธีขยายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีดอกนางพีาเสือโคร่ง ซากุระีี่ปุ่น
และเชอร์รีไต้หวันจะออกดอกให้ได้ชมตามจุดต่าง ๆ เช่น ภายในสวน 80 ด้านหน้าอาคารสโมสรอ่างขาง
สวนแปดสิบ สวนกุหลาบอังกฤษ สวนสมเด็จ และตลอดเส้นทางเดินรถขาออกฝั่งโรงเรือนรวบรวมพันธุ์
ผักสถานีฯ อ่างขาง นอกจากนี้บริเวณริมถนนทางขึ้นไปสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็ยังมีต้นนางพีา
เสือ โคร่ งสูง ใหี่ที่อ อกดอกสี ชมพูหวานริ มถนนสองข้ างทางเป็น ดังอุ โมงค์ด อกนางพีาเสือ โคร่ งอั น
สวยงาม รวมถึงตามไหล่เขาซอยข้างตลาดขายของหน้าสถานีเกษตรฯ อ่างขางก็มีต้นนางพีาเสือโคร่ง
ออกดอกสีชมพูสวยงาม
จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขา
ให้วิวที่สวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ ไม่สามารถเก็บสต
รอเบอร์รี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่อาเภอแม่แตง เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ ดินแดนสามแม่น้ํา มีแม่น้ําที่สําคัี 3 สาย ไหลมา
บรรจบกันที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง หรือที่ชาวแม่แตงเรียกว่าชลประทานได้แก่ แม่น้ําแม่งัด
แม่น้ําแตง และแม่น้ําปิง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนแม่แตง สายฮิปห้ามพลาดบรรยากาศดีถ่ายภาพสวยๆชิคๆ ยิ่งช่วงหน้า
หนาวก็จะเพิ่ม ความสวยงามมากขึ้น บรรยากาศร่มรื่น
นํา ท่า นสู่ วั ดบ้ านเด่ นสะหรีศ รีเ มื องแกน ตั้ง อยู่ บนเนิ นเขาเตี้ ย ๆ แวดล้อ มด้ วยภูมิ ทัศ น์ที่ สวยงาม มี
ความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายในวัดเต็มไปด้วย ต้นโพธิ์ หรือ ต้น
สะหรี หลากหลายขนาด อีกทั้งที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านก็
เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวา ส
ได้ทํา การบูรณะวัดขึ้ นมาใหม่ ทั้งอุ โบสถ หอไตร หอกลอง วิห ารเสาอิ นทขิล กุฏิ ไม้สั กทอง โดยท่า น
ตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลา
จิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครู

เย็น

บาเทื อ งเป็ น พระที่ มี ป ฏิป ทา จึ งได้ รั บ ความเลื่อ มใสศรัท ธา จากผู้ ค นทั่ ว ไป ร่ว มถวายปั จ จั ยสมทบทุ น
สร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหี่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
นําท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน เชียงใหม่ One Nimman โครงการคอมมูนต
ิ ี้ในสไตล์ยุโรปผสมล้านนา
แลนด์มาร์คใหม่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้ง
สินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่
ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรปมองแล้วสวยสะดุดตามาก
อีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือภายในโซนร้านอาหารที่รวบรวมร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ บาร์ท้องถิ่นชื่อดัง
ระดับ Signatureในเชียงใหม่ มีการรังสรรค์เมนูคุณภาพมากมาย มาถ่ายรูปที่นี่เหมือนกําลังเที่ยวอยู่ที่
ยุโรป อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรืออิสระให้ทา
่ นเดินท่องเที่ยวตามอัธยาศัยที่ ถนนนิมมานเห
มินทร์ ฮิปสตรีทของเชียงใหม่ ถนนนิมมานมีทั้งหมด 17 ซอย แต่ละซอยเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่
พักและร้านอาหาร แนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์ อิสระเลือกเดินตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: โรงแรมเอเชีย พูนเพชร หรือระดับเทียบเท่ากัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สาม

วัดต้นเกว๋น - พระธาตุดอยคา – วัดอุโมงค์ - Chapulin Food & Cafe - ร้านของฝาก –
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง / ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ
 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้ นนํ าท่ านสู่ วัด ต้น เกว๋น (วั ดอิ นทราวาส) วัด เก่ าแก่ ส ไตล์ล้ า นนาแท้ๆ สิ่ งที่ สํา คัี ของวั ดนี้ คื อ
ศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคําหลวงซึ่งตั้งอยู่ กลาง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย วัดแห่งนี้นิยมใช้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละคร
หลายเรื่อง เช่น รากนครา เพลิงพระนาง และล่าสุดอย่างละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ที่ ีาี่า อุรัสยา และ
เจมส์ มาร์ เป็นนักแสดง
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคํา ตําบลแม่เหียะ อ.เมือง มี
อายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสําคัีของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มี
ชื่ อ เสี ย งด้ า นการขอพร บนบาน มี อ งค์ ห ลวงพ่ อ ทั น ใจ ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ในสมั ย พีากื อ นา กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิส
์ ิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทําบุี ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนําดอกมาลิมาแก้
บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคํา ยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ได้ ยามค่ําคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคําจะเห็นองค์พระธาตุเหลือง
อร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก นําท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น
นําท่านไปชมอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปีที่มีความแปลกแบบที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทั่วไป ณ วัด
อุโมงค์ โดยความแปลกจะอยู่ที่อุโมงค์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์ใหี่เป็นกําแพงที่หลายช่องสามารถเดินทะลุถึง
กันได้ ภายในอุโมงค์ เต็มไปด้วยร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม และประติมากรรมที่สําคัี
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับบันไดสวรค์สุดชิค เคียงคู่ขอบฟ้าและก้อนเมฆ ที่ Chapulin Food & Cafe
(ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) คาเฟ่ท่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติ ที่ให้บริการทั้งเครื่องดื่มและอาหารทั้ง
คาวหวาน ไฮไลท์เด่นของร้าน คือ มุมถ่ายภาพสุดเก๋ บันไดสีขาวที่ตั้งโดดเด่นริมุ่งนา พุ่งสูงไปบนฟ้า
ถ่ายรูปมาสวยแปลกไม่เหมือนใคร ยังมีทุ่งดอกมากาเร็ตและซุ้มรังนกบาหลีให้ได้ถ่ายภาพอีกด้วย
นําท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ
20.20 / 22.45 / 23.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD3426 / FD3428 / FD3430
21.30 / 23.00/ 00.20+1 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************
21.30 / 22.30 น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD8325 / DD8327
22.25 / 23.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************
20.35 น.ออกเดินทางสูท
่ ่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบินที่ SL519
21.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********
่
22.10 / 21.10 /22.15 น.ออกเดินทางสู ท
่ ่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ เทียวบิ
นที่ FD4109 หรือ VZ2107/VZ119
23.35 / 22.30 / 23.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ

** เงื่อนไขการสารองที่นง
ั่ กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทก
ุ กรณี**
อัตราค่าบริการ : วันนี้ – 30 กันยายน 2564

แบบจอยทัวร์ทเี่ ชียงใหม่

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม
่

9,888

1,800

ราคาเริ่มต้นท่านละ

**ราคาเป็นราคาเริ่มต้นของตั๋วเครื่องบิน ก่อนทาการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**
**วันหยุดต่อเนื่องและเทศกาล ก่อนทาการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**
**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า**

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา **
อัตราบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 น้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางแบบจอยทัวร์ ***หมายเหตุ : กรณีจอยทัวร์เดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง /
เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใช้รถตู้
 ช่วงเดินทาง 8-9 ท่านขึ้นไป มีไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสา
ํ หรับนักท่องเทีย
่ วไทย
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททําไว้ ทั้งนี้ยอ
่ มอยู่ในข้อจํากัดที่มก
ี ารตกลงไว้กบ
ั บริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 น้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ําหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการ

บินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
มัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ํา 2 ท่าน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุ การณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย
การสูีหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัีีาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่
ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถื อว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น



