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กำหนดกำรเดินทำง : วันนี้ - 29 มกรำคม 2565
ออกเดินทำงทุกวัน ตัง้ แต่ 6 คนขึ้ นไป (จอยกรุป
๊ ) กรุป
๊ 6-8 คน เลือกวันเดินทำงเองได้
วันแรก (1)

สุวรรณภูมิ - สนำมบินเชียงใหม่ – ห้วยตึงเฒ่ ำ (หุ่นฟำงยักษ์) - แดนเทวดำ – ฮิโนกิ แลนด์ ฝำง

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์สายการบิน
ไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกดูแลสัมภาระและการเช็คอิน ให้ท่านสแกน QR
Code ลงทะเบียนตามนโยบายของโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย
 เหินฟ้ าสู่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE102 (ใช้เวลาบิน1.20ชัว่ โมง)
ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาท่านเดินทางไปยัง ห้วยตึงเฒ่ำ
อ่างเก็ บ น้ าที่ ม องเห็ นวิวพระธาตุ ด อยสุ เทพได้ชัด เจน ชมหุ่ น
ฟางยักษ์คิงคอง 3พ่อแม่ลูก และสัตว์ป่าอื่นๆ อาทิ กูปรี กวาง
สมัน สิงโต นกยูง และช้าง ฯลฯ เชิญท่านพักผ่อนหย่อนใจ นั ง่
เรือถีบ พายเรือ หรือให้อาหารฝูงแกะ ฯลฯ (ไม่รวมในค่าทัวร์)
จนได้เวลาอันควรเดินทางต่อไปยัง แดนเทวดำ ที่ เดี ยวเที่ ยว
ครบ…พบทุ ก บรรยากาศ จุ ด เช็ ค อิ น เชี ย งใหม่ “ห้า มพลาด”
ท่านจะได้พบกับความอลังการของธรรมชาติที่สร้างสรรค์โดย
ฝี มื อมนุ ษ ย์ อาทิ น้ าตก ลาธาร หน้าผา และทุ่งดอกไม้ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมี บ้า นไม้โบราณ สกายวอล์ค (skywalk) และ
ตลาดย้อนยุค ฯลฯ
 บริก ารอาหารกลางวัน ณ แดนเทวดา เสิ ร์ฟ ปิ่ นโตโอชา
แบบส่วนตัวท่านละ 1 เถา
เดิ น ทางต่ อ ไปยัง ฮิ โนกิ แ ลนด์ (Hinoki Land) อาณาจัก รไม้
หอมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ“หนึ่ งเดี ยวในไทย” ตั้งอยู่กลางหุบเขา
อ.ชัย ปราการ ในพื้ นที่ 83 ไร่ มู ลค่ า 1,200 ล้านบาท ทางเข้าโดดเด่ นด้วย ‘โคมแดงยัก ษ์ ’ แบบวัด
‘อาซากุสะ’ เขียนคาว่า “โชคดี” ด้วยอักษรญี่ปุ่น ตามด้วยเสาโทริอิเรียงรายกัน จานวน 88 คู่ แบบวัด
ฟู ชิมิ อิ นาริ ในเมื องเกี ยวโต มาถึ งไฮไลท์ ที่ พ ลาดไม่ ได้คือ ปราสาทฮิ โนกิ สร้างด้วยไม้ห อมทั้งหลั งสู ง
4 ชั้น มูลค่า 96 ล้านบาท ที่นี่มีชุดกิโมโน/ยูกาตะให้เช่า ถ่ายรูปเก๋ๆถึง 5,000 ชุด ... จากนั้นเดินทาง
ต่อยังไปยัง ฝำง

07.25 น.
08.45 น.

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม Tangerine Ville Hotel
 พักค้างคืน ณ Tangerine Ville Hotel () หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง (2) ฝำง - ดอยอ่ำงขำง - ชมทะเลหมอก – บ้ำนนอแลเขตแดนไทย-พม่ำ – ไร่สตรอเบอรี่บำ้ นนอแล
– ไร่ชำ 2000 – โครงกำรเกษตรหลวงอ่ำงขำง (แห่งแรกของไทย)- ชมซำกุระบำน - ลิ้ มลองสุกี้
ยูนนำน –สวนสนบ่อแก้ว - วัดบ้ำนเด่น - เมืองเชียงใหม่
เช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ นทางไปยัง ดอยอ่ำงขำง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก ซึ่งสัมผัสกับอากาศเย็น
ตลอดทั้งปี ผ่านโค้งลาไส้ แวะชมทะเลหมอกเดินทางต่อไปยัง บ้ำนนอแล เขตชายแดนไทย - พม่า เป็ น
หมู่บา้ นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าปะหล่องเป็ นกลุ่มชาติพน
ั ธุ์ของประเทศพม่าที่อพยพหนี ภัยสงครามมาตั้ง
ถิ่นฐานฝั ่งประทศไทยพร้อมชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนเผ่า ... จากนั้นให้ท่านแวะเลือกซื้ อสตรอเบอรี่
ณ ไร่สตรอเบอรี่บำ้ นนอแล ต่อไปยัง ไร่ชำ 2000 ไร่ชาขั้นบันไดบนเนิ นเขาที่มีทศั นี ยภาพสวยงาม ...
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางไปชม โครงกำรเกษตรหลวงอ่ำงขำง ตั้งขึ้ นเป็ นแห่ งแรกของไทย ชมความ
สวยงามของไม้เมืองหนาว อาทิ สวน80 สวนบ้วย สวนผักเมืองหนาว และสวนบอนไซฯลฯ ระหว่างทาง
ชมซากุ ร ะ (ญี่ ปุ่ น &ไต้ห วัน ) สี ช มพู บ านสะพรัง่ สองข้า งทางในระหว่า งเดื อ นธั น วาคม – มกราคม
(ขึ้ นอยูก่ บั สภาพของแต่ละปี )

 บริการอาหารกลางวัน เมนู สุกี้ยูนนาน ณ ร้านเจ๊เหมย
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บ่าย

เย็น

หลังอาหารเดินทางต่อไปยัง สวนสนบ่อแก้ว แวะเช็คอินถ่ายภาพกับป่ าสนที่เรียงรายเป็ นทิวแถวทอด
ยาวแบบในซีรี่ยเ์ กาหลี ต่อไปยัง วัดบ้ำนเด่น หรือ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง”
เป็ นวัดสวยที่สร้างขึ้ นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ภายในวัดมีถ้าศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านชมความสวยงามที่แฝง
ไว้ดว้ ยคติธรรมเป็ นการชักนาชาวโลกยุคนี้ ให้ใกล้ชิดศาสนา นมัสการเกจิอาจารย์ดังครูบาเทือง นาถศรี
โล ... จากนั้นเดินทางไปยัง อ.เมือง เชียงใหม่
 บริการอาหารเย็น (อาหารระดับมิชลิน) ณ เฮือนสุนทรี
 พักค้างคืน ณ โรงแรม dusitD2 chiang mai () หรือเทียบเท่า

ซ

วันที่สำม (3) เชียงใหม่ – แม่กำปอง (หมู่บำ้ นสโลวไลฟ์ ) – อำบน้ ำแร่ แช่ออนเซน ณ บ่อน้ ำพุรอ้ นสันกำแพง วัดพระธำตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) – ช้อปปิ้ งของฝำก – สนำมบินเชียงใหม่ – สุวรรณภูมิ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ แม่ ก ำปอง หมู่ บ ้า นเล็ ก ๆ ในป่ าใหญ่ สัม ผั ส กับ ธรรมชาติ แ ละชี วิ ต ความเป็ นอยู่
แบบสโลว์ไลฟ์ ท่ามกลางแมกไม้ สายธาร น้ าตก และขุนเขา ชมวิถีชุมชนกว่า 100 ปี โบสถ์กลางลาธาร
ณ วัดคันธพฤกษา (Unseen) น้ าตกแม่กาปอง อิสระให้ท่านได้เช็คอินกับคาเฟ่ เก๋ๆ อาทิ ร้านกาแฟชม
นกชมไม้, Teddu Cafe ฯลฯ
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลื อกทานอาหารพื้ นเมืองหลากหลาย อาทิ ร้านกาแฟ
ฮิมห้วยลุงปุ๊ ด & ป้ าเป็ ง ข้าวซอยกลอยใจ ฯลฯ ณ หมู่บา้ นแม่กาปอง
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บ่ำย

นาท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ ำพุรอ้ นสันกำแพง บ่อน้ าแร่รอ้ นธรรมชาติ ในพื้ นที่ กว่า 75 ไร่ มีบ่อน้ าพุ
ร้อน 2 บ่อ อุณภูมิ 100องศาเซลเซียส ให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า ต้มไข่ หรือ
อาบน้ าแร่แช่ออนเซน (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้ นนาท่านไปนมัสการ หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธำตุ
ดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคา ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคา ที่
บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ถื อ เป็ นสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้า นคู่ เมื อ ง
เชียงใหม่ มีความเชื่อว่า ผูท้ ี่มาขอพรจะสาเร็จดัง่ หวังทันใจ จนได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ระหว่างทาง แวะให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากก่อนกลับ

17.50 น.

เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE165
(ใช้เวลาบิน 1.20 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....... ☺☺☺

19.10 น.

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

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

-6-

อัตรำค่ำบริกำร (เข้ำร่วมโครงกำรทัวร์เที่ยวไทย)
รำคำทัวร์รวม
ผูเ้ ดินทำงจ่ำยท่ำนละ
รัฐบาลจ่ ายให้

12,500.-

7,500.5,000.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

2,000.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ าหนักสัมภาระโหลด 20 กก. ถือขึ้ นเครื่อง
7 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
2. ค่าพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ VIP
3. ค่าโรงแรมที่พกั 4 – 5 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่ามัคคุเทศก์ท่องถิ่นอานวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
5. ค่าน้ าดื่ม ทุกวันของการเดินทาง
6. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ และประกันภัยทางทะเล
• จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตั ว ของผู ้เดิ น ทาง อาทิ ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สั ง่ นอกเหนื อจากรายการ ค่ า มิ นิ บาร์ใ นห้อ ง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4. ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ และอาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง”
ของผูเ้ ดินทาง
มายังผูร้ บั จอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจานวนเงินที่ท่านต้องชาระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดาเนิ นการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน
5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ท้งั นี้ ต้องดาเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
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5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซี น และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่
แต่ละที่จงั หวัดกาหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั จ่ายให้
8. บริษั ท ไม่รับ ผิ ด ชอบค่าเสี ยหาย หรือ ยกเลิ ก การเดิ นทางที่ เกิด จากเหตุ สุด วิสั ย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางขั้นตา่ ไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้ องกันโควิด-19 เพื่อควำมปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทาความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่เป็ นพื้ นที่เสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุด
ที่ปลอดภัยเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจาอยูบ่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทาการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการ
ให้บริการกับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโควิดได้ทน
ั ที



