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ก ำหนดกำรเดินทำง  : วนัน้ี -  29 มกรำคม 2565 

ออกเดินทำงทุกวนั ตัง้แต ่6 คนข้ึนไป (จอยกรุป๊) กรุป๊ 6-8 คน เลือกวนัเดินทำงเองได ้ 

วนัแรก (1)   สุวรรณภูมิ - สนำมบินเชียงใหม่ – หว้ยตึงเฒ่ำ (หุ่นฟำงยักษ์) - แดนเทวดำ – ฮิโนกิแลนด ์- 

ฝำง  
 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีดูแลใหค้วามสะดวกดูแลสัมภาระและการเช็คอิน ใหท้่านสแกน QR 

Code ลงทะเบียนตามนโยบายของโครงการ ทวัรเ์ที่ยวไทย 

07.25 น.  เหินฟ้าสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมลเ์ท่ียวบินท่ี WE102  (ใชเ้วลาบิน1.20ชัว่โมง) 

08.45 น.       ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ น าท่านเดินทางไปยงั หว้ยตึงเฒ่ำ 

อ่างเก็บน ้ าท่ีมองเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพไดช้ัดเจน ชมหุ่น

ฟางยกัษ์คิงคอง 3พ่อแม่ลูก และสัตวป่์าอื่นๆ อาทิ กูปรี กวาง

สมนั สิงโต นกยูง และชา้ง ฯลฯ เชิญท่านพกัผ่อนหย่อนใจ นัง่

เรือถีบ พายเรือ หรือใหอ้าหารฝูงแกะ ฯลฯ (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

จนไดเ้วลาอันควรเดินทางต่อไปยัง แดนเทวดำ ท่ีเดียวเท่ียว

ครบ…พบทุกบรรยากาศ จุดเช็คอินเชียงใหม่ “ห้ามพลาด” 

ท่านจะไดพ้บกับความอลังการของธรรมชาติท่ีสรา้งสรรค์โดย

ฝีมือมนุษย ์อาทิ น ้ าตก ล าธาร หน้าผา และทุ่งดอกไม ้ฯลฯ 

นอกจากน้ียังมี บ้านไม้โบราณ สกายวอล์ค(skywalk) และ

ตลาดยอ้นยุค ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ แดนเทวดา เสิร์ฟป่ินโตโอชา 

แบบส่วนตวัท่านละ 1 เถา  

บ่าย เดินทางต่อไปยัง ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) อาณาจักรไม้

หอมสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ“หน่ึงเดียวในไทย” ตั้งอยู่กลางหุบเขา 

อ.ชัยปราการ ในพื้ นท่ี 83 ไร่ มูลค่า 1,200 ลา้นบาท ทางเขา้โดดเด่นดว้ย ‘โคมแดงยักษ์’ แบบวัด   

‘อาซากุสะ’ เขียนค าว่า “โชคดี” ดว้ยอกัษรญี่ปุ่ น ตามดว้ยเสาโทริอิเรียงรายกนั จ านวน 88 คู่ แบบวดั 

ฟูชิมิอินาริ ในเมืองเกียวโต มาถึงไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้คือปราสาทฮิโนกิ สรา้งดว้ยไมห้อมทั้งหลังสูง      

4 ชั้น มูลค่า 96 ลา้นบาท ท่ีน่ีมีชุดกิโมโน/ยูกาตะใหเ้ช่า ถ่ายรูปเก๋ๆถึง 5,000 ชุด ... จากน้ันเดินทาง

ต่อยงัไปยงั ฝำง 
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เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม Tangerine Ville Hotel  

     พกัคา้งคืน ณ Tangerine Ville Hotel () หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง (2)  ฝำง - ดอยอ่ำงขำง - ชมทะเลหมอก – บำ้นนอแลเขตแดนไทย-พม่ำ – ไร่สตรอเบอรี่บำ้นนอแล 

– ไร่ชำ 2000 – โครงกำรเกษตรหลวงอ่ำงขำง (แห่งแรกของไทย)- ชมซำกุระบำน - ล้ิมลองสุก้ี

ยูนนำน –สวนสนบ่อแกว้ - วดับำ้นเด่น - เมืองเชียงใหม่ 
 

  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางไปยัง ดอยอ่ำงขำง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยผา้ห่มปก ซึ่งสัมผัสกับอากาศเย็น

ตลอดทั้งปี ผ่านโคง้ล าไส ้แวะชมทะเลหมอกเดินทางต่อไปยงั บำ้นนอแล เขตชายแดนไทย - พม่า เป็น

หมู่บา้นท่ีอยู่อาศัยของชนเผ่าปะหล่องเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ของประเทศพม่าท่ีอพยพหนีภัยสงครามมาตั้ง

ถ่ินฐานฝั่งประทศไทยพรอ้มชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชนเผ่า ... จากน้ันใหท้่านแวะเลือกซื้ อสตรอเบอรี่ 

ณ ไร่สตรอเบอรี่บำ้นนอแล ต่อไปยงั ไร่ชำ 2000  ไร่ชาขั้นบนัไดบนเนินเขาท่ีมีทศันียภาพสวยงาม ... 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม โครงกำรเกษตรหลวงอ่ำงขำง ตั้งขึ้ นเป็นแห่งแรกของไทย ชมความ

สวยงามของไมเ้มืองหนาว อาทิ สวน80 สวนบว้ย สวนผักเมืองหนาว และสวนบอนไซฯลฯ ระหว่างทาง  

ชมซากุระ (ญี่ปุ่ น &ไต้หวัน) สีชมพูบานสะพรัง่สองขา้งทางในระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม 

(ขึ้ นอยูก่บัสภาพของแต่ละปี) 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั เมนูสุกี้ ยูนนาน ณ รา้นเจเ๊หมย  
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บ่าย หลังอาหารเดินทางต่อไปยงั สวนสนบ่อแกว้ แวะเช็คอินถ่ายภาพกบัป่าสนท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวทอด

ยาวแบบในซีรี่ยเ์กาหลี ต่อไปยงั วดับำ้นเด่น หรือ วดัเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวดั “หรีบุญเรือง” 

เป็นวดัสวยท่ีสรา้งขึ้ นดว้ยศิลปลา้นนาประยุกต์ ภายในวดัมีถ ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ใหท้่านชมความสวยงามท่ีแฝง

ไวด้ว้ยคติธรรมเป็นการชกัน าชาวโลกยุคน้ีใหใ้กลช้ิดศาสนา นมสัการเกจิอาจารยด์ังครูบาเทือง นาถศรี

โล ... จากน้ันเดินทางไปยงั อ.เมือง เชียงใหม่ 

เย็น   บริการอาหารเย็น (อาหารระดบัมิชลิน) ณ เฮือนสุนทรี  

           พกัคา้งคืน ณ โรงแรม dusitD2 chiang mai  () หรือเทียบเท่า  
ซ 

 

 

วนัที่สำม (3) เชียงใหม่ – แม่ก ำปอง (หมู่บำ้นสโลวไลฟ์) – อำบน ้ำแร ่แช่ออนเซน ณ บ่อน ้ำพุรอ้นสนัก ำแพง -  

วดัพระธำตดุอยค ำ (หลวงพ่อทนัใจ) – ชอ้ปป้ิงของฝำก – สนำมบินเชียงใหม่ – สุวรรณภูมิ 

 อรุณสวสัด์ิยามเชา้  

 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ แม่ก ำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ในป่าใหญ่ สัมผัสกับธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่

แบบสโลวไ์ลฟ์ ท่ามกลางแมกไม ้สายธาร น ้าตก และขุนเขา ชมวิถีชุมชนกวา่ 100 ปี โบสถก์ลางล าธาร 

ณ วดัคนัธพฤกษา (Unseen) น ้าตกแม่ก าปอง อิสระใหท้่านไดเ้ช็คอินกับคาเฟ่เก๋ๆ อาทิ รา้นกาแฟชม

นกชมไม,้ Teddu Cafe ฯลฯ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลือกทานอาหารพื้ นเมืองหลากหลาย อาทิ รา้นกาแฟ     

ฮิมหว้ยลุงปุ๊ ด & ป้าเป็ง ขา้วซอยกลอยใจ ฯลฯ ณ หมู่บา้นแม่ก าปอง 
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บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั บ่อน ้ำพุรอ้นสันก ำแพง บ่อน ้าแร่รอ้นธรรมชาติ ในพื้ นท่ีกว่า 75 ไร่ มีบ่อน ้ าพุ

รอ้น 2 บ่อ อุณภูมิ 100องศาเซลเซียส ใหท้่านไดแ้ช่เทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้ ตม้ไข่ หรือ 

อาบน ้าแร่แช่ออนเซน (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากน้ันน าท่านไปนมสัการ หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธำตุ

ดอยค ำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยค า ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจดีย ์พระธาตุดอยค า ท่ี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ มีความเชื่อว่า ผูท่ี้มาขอพรจะส าเร็จดัง่หวงัทันใจ จนไดเ้วลาอันควรออกเดินทางสู่ท่าอากาศ

ยานเชียงใหมร่ะหวา่งทาง แวะใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากก่อนกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE165  

                    (ใชเ้วลาบิน 1.20  ชัว่โมง) 

19.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ....... ☺☺☺ 

 

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

 

                                                     

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัรำค่ำบริกำร (เขำ้ร่วมโครงกำรทวัรเ์ที่ยวไทย) 
 

 

รำคำทวัรร์วม             12,500.- พกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 

ผูเ้ดินทำงจำ่ยท่ำนละ 7,500.- 
2,000.- 

รัฐบาลจ่ายให้ 5,000.- 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี รวม 
 

1.  ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั สายการบินไทยสมายล ์(WE) รวมน ้าหนักสมัภาระโหลด 20 กก. ถือข้ึนเครื่อง   

     7 กก. และอาหารวา่งบนเครื่อง 

2.  ค่าพาหนะ รถตูป้รบัอากาศ VIP  

3.  ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 – 5 ดาว ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

4.  ค่ามคัคุเทศกท์่องถ่ินอ านวยความสะดวกในระหวา่งการเดินทาง 

5.  ค่าน ้าด่ืม ทุกวนัของการเดินทาง  

6.  ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และประกนัภยัทางทะเล 

• จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

8.  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ   

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  ค่ามินิบาร์ในห้อง           

ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3.  ค่าประกนัภยัธรรมชาติ ประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

4.  ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวิรติั และอาหารส าหรบัมุสลิม 

 

เงื่อนไขกำรใชส้ิทธ์ิ 
 

1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทาง 

มายงัผูร้บัจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะด าเนินการรับเงินค่าทัวรผ่์าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท้่าน 40% (ไม่เกิน

5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชส้ิทธ์ิ 

4. เม่ือใชส้ิทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้
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5.  ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พรอ้มแสดงหลักฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ี

แต่ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซึ่งเป็นไปตาม

เง่ือนไขของรฐั 

7.  บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัจ่ายให ้

8.  บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประทว้ง    

การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต า่ ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหวา่งทางในจงัหวดัท่ีเป็นพื้ นท่ีเสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุด 

ท่ีปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอื่นทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้หากไม่ปฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


