
        
 

 

DE034: เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (VAN) 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 
19.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.

เชียงราย 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะใหค้ณะท าภาระกิจส่วนตวั 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษทั ฉุยฟงที จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตใบชา 
 รายใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง อาทิเช่น เร่ืองรักออกอากาศ   
 เร่ืองแววมยุรา ทางช่อง 3 และเร่ืองชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากน้ียงัมีโฆษณาต่างๆ ทั้งรายการทีว ี
 หลายรายการท่ีมาถ่ายท าท่ี ไร่ชาฉุยฟ่ง จึงท าให ้ไร่ชาฉุยฟ่ง เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน อิสระ  เก็บ
ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ตัวจังหวดัเชียงราย 
09.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑ์บ้านด า สถานท่ีรวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวลัย ์ดชันี 
  พพิธิภัณฑ์บ้านด า สร้างขึน้โดย อ.ถวลัย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมฝีีมือทางด้าน จิตรกรรม  
  ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ท้ังทางด้านภาพเขยีน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิน้ ลกัษณะ ของ  
 บ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลงัทาด้วยสีด า ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า  “บ้านด า” และยงัเป็นสีท่ี อ. ถวลัย์ 
 โปรดปราน อีกด้วย ในบ้านแต่ละหลงัจะประดับด้วยไม้แกะสลกัท่ีมลีวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลกัแล้วยงัประดับ 
 ด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น  

  น าท่านเดินทางไปยงั วดัห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย ท่ีสวยงาม 
  วดัห้วยปลากัง้ ตั้งอยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดันี ้คือ "พบ 
 โชคธรรมเจดีย์" ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลงัคาสีแดงม ี
 รูปป้ันมงักรทอดยาวท้ังสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เลก็ๆ 12 ราศี วดัห้วยปลาก้ังเป็นวดัซ่ึงชาวบ้านนับถือและเช่ือ 
 กันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึน้สวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพทุธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน  เจดีย์
เป็นท่ีประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลกัจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหต ุท่ีเจดีย์ 9 ช้ันนี ้มช่ืีอว่า พบโชคธรรม  เจดีย์  เน่ือง
ด้วยวดัห้วยปลาก้ังแห่งนีเ้ป็นวดัร้างมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวติัการสร้าง แน่ชัด ต่อมา 
  พระอาจารย์พบโชค ติสสะวงัโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวตัถขึุน้จ านวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาว 
 เชียงรายอีกคร้ัง 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย 

วนัทีส่อง จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพธิภัณฑ์บ้านด า - วดัห้วยปลากั้ง - วดัร่องเสือเต้น 



        
 

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องเสือเต้น มีความโดดเด่นดว้ย พระอุโบสถโทนสีฟ้าท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งสวยงาม  
 มีความวจิิตรตระการตาเป็นอยา่งมาก  
  วดัร่องเสือเต้น ถือเป็นวดัเด่นแห่งใหม่ของจังหวดัเชียงราย ด้านหน้าทางขึน้พระอุโบสถมงีานปูนป้ันรูปพญานาคคู่ตัว 
 ใหญ่ศิลปะไทยประยกุต์ นอกจากนีง้านปูนป้ันโดยรอบพระอุโบสถ กท็ าได้อย่างสวยงามในผลงานระดับพรีเมีย่ม ท าให้วดั 
 ร่องเสือเต้นแห่งนีม้นัีกท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมความงดงามกันเป็นจ านวนมาก ศิลปะท่ีใช้ก่อสร้างวดัร่องเสือเต้น  
 เรียกว่าเป็นศิลปะประยกุต์ ซ่ึง "สล่านก" ช่างผู้ด  าเนินการสร้าง ได้ศึกษาร ่าเรียนมาตัง้แต่อยู่กับอาจารย์เฉลิมชัย และ  เคย
เข้าไปท างานท่ีวดัร่องขุ่น โดยจะสังเกตเห็นได้จากลวดลายต่างๆ ท่ีพลิว้ไหวน้ัน ล้วนแต่เรียนรู้มาจากผลงานของ  อาจารย์ แต่
ของอาจารย์เฉลิมชัยจะใช้โทนสีขาวและมกีารใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้โทนสีฟ้าแทน   เพ่ือให้เป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ เอม็เรสซิเด้นท์โฮเทล หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร  
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
  ***ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายร าลกึ จะมีทุกวนัเสาร์ บริเวณถนนธนาลยัสุดสาย ใจ 
 กลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินท่ีน่ีถือวา่คึกคกัสุดๆ เพราะเตม็ไปดว้ยสินคา้แฮนด์เมด มีของตกแต่งบา้น  
 ของพื้นเมือง ของท่ีระลึกวางขายมากมายยาวเหยยีด และไฮไลทข์องท่ีน่ีไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว ้
 ส าหรับใหน้กัท่องเท่ียวมาเตน้ร าวงกนั ซ่ึงเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเตน้ ดูแลว้ชวนใหนึ้กถึงวนัวานเสีย 
 จริง เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวนัเสาร์) 
  
 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
  น าท่านไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ   
 อาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินช่ือดงั จดัเป็นงานพุทธศิลป์ท่ียิง่ใหญ่ และงดงาม มากแห่งหน่ึง   ให้
ท่านไดส้ักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ  
  น าท่านเดินทางไปยงั ไร่บุญรอด ชมแปลงปลูกพืชหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน ทั้ง 
 ไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร์ร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธ์ุอู่  หลง 
มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น   บร็อกโคล่ี 
ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน   และพื้นท่ีจดัสวน
ดอกไม ้นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทบัใจ ณ จุดต่างๆ (น่ังรถรางท่ีทางไร่บุญรอด  จัดไว้บริการโดยรถรางจะจอด
เป็นจุดๆ พร้อมเจ้าหน้าท่ีของทางไร่บุญรอดอธิบายข้อมลู)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 

วนัทีส่าม วดัร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วดัแสงแก้วโพธิญาณ - วดัพระธาตุแม่เจดีย์ - เชียงใหม่ -   พระ
ธาตุดอยค า 



        
 

 

  น าท่านเดินทางสู่ วดัแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานท่ีส าคญัแห่งยคุท่ีเกิดข้ึนใหม่ในดินแดนลา้นนาแห่งน้ี 
  วดัแสงแก้วโพธิญาณ เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านป่าตึงและพทุธศาสนิกชนผู้ เล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาตั้งแต่ 
 บัดน้ันจวบจนปัจจุบัน ความหมายของช่ือ วดัแสงแก้วโพธิญาณค าว่า “แสงแก้ว” หมายถึงแสงอันสว่างไสวราวกับดวง  แก้ว
ท่ีเปล่งประกายออกจากดอกบัว และสัญลกัษณ์ดอกบัวท่ีพบในนิมิตกอ็ุปมาได้ดั่ง “พระโพธิญาณ” อันเป็นความรู้  แจ้งสูงสุด 
หรือ “ความรู้ในการตรัสรู้” น่ันเอง ส่วนค าว่า “โพธิญาณ” มาจากค าว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ และค าว่า   ญาณ แปลว่า หยัง่รู้ ค าว่า 
“โพธิญาณ” จึงแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า “ความรู้ในการตรัสรู้” ซ่ึงกคื็อ “ตรัสรู้ความรู้ใน  สัจจธรรม” ผู้ ท่ีให้ก าเนิดวดัแสง
แก้วโพธิญาณ คือ "ครูบาอริยชาติ" ท่านเป็นผู้ ท่ีมมีมุมองเกี่ยวกับธรรมะท่ีเป็นไปอย่าง  ละเอียดลึกซ้ึงมาก ซ่ึงได้ถกูถ่ายทอดออกมา
สู่ผลงานชิน้ส าคัญจนเกิดเป็นวดัแสงแก้วโพธิญาณแห่งนี ้นอกเหนือจาก  ความย่ิงใหญ่และวิจิตรงดงามของส่ิงก่อสร้างและศา
สนวตัถตุ่างๆ แล้ว ครูบาอริยชาติยงัได้สอดแทรกนัยส าคัญอันเป็น   “สัจธรรม” แห่งชีวิตตามหลกัพระพทุธศาสนาเอาไว้ในศิลปะ
ต่างๆ อย่างหลากหลาย ท้ังนีเ้พ่ือเป็นพทุธานุสสติ หรือเป็น  ส่ิงเตือนใจให้ญาติโยมพทุธศาสนิกชนท่ีมาเยีย่มเยือนได้พึงระลึกไว้น่ันเอง 
ด้วยเหตนีุ ้เม่ือพิจารณาในด้านโครงสร้างหรือ  รูปแบบในการก่อสร้างแล้ว จะเห็นว่าการออกแบบและตกแต่งวดัแห่งนี ้นอกจาก
แสดงออกถึงความเช่ือและวฒันธรรม  ของชาวพทุธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจนแล้ว การแบ่งพืน้ท่ีใช้สอยตลอดจนแผนผัง
รูปแบบศาสนวตัถแุละเสนาสนะ  ต่างๆ ล้วนมนัียท่ีส่ือความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลกั“พทุธธรรม” อันลึกซ้ึงเอาไว้ใน
แทบทุกองค์ประกอบของผังวดั 
  น าท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ 
16.00 น. ถึง ตัวเมืองเชียงใหม่ น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมววิเมืองเชียงใหม่ 
  วดัพระธาตุดอยค า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีความส าคญัอีกวดัหน่ึงใน จงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณ 
 ดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค ายงัมีลานชมววิ ท่ี 
 สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ ท่ีสวยงามดัง่สวรรคบ์นดินไดอี้กจุดหน่ึง นอกจากท่ีลานชมววิวดัพระ  ธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวหิาร และนอกจากน้ียามค ่าคืนเม่ือมองข้ึนไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลืองอร่าม  สวา่งไสว 
งดงามยิง่นกั 

  น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมเอส 48 หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
  เก็บสัมภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.30 น. บริการอาหารค ่า (6) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั หลงัอาหาร เก็บสัมภาระเรียบร้อย Check Out  
  น าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ  
 โอบกอดดว้ยกล่ินไอหมอก ดอกไมน้านาชนิด ทิวเขาสลบัซบัซอ้นท่ีม่อนแจ่ม ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ 
 ธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม  
  จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ 

วนัทีส่ี่  ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วดัสันป่ายางหลวง - วดัพระธาตุหริภุญชัย -  
  กาดทุ่งเกวยีน - กรุงเทพฯ 



        
 

 

  พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมคีวามส าคัญมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซ่ึงมคีวามโดดเด่นเร่ิมตั้งแต่ทางขึน้พระธาตเุป็นบรรได
  นาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวดัจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมมุระฆังทรงแปดเหลีย่ม ปิดด้วยทองจังโก 2 ช้ัน  
 ซ่ึงก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อีกท้ังยงัเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร  
  น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร สักการะพระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา  
 วดัพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวหิาร เป็นปูชนียสถานส าคัญในภาคเหนือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมืองล าพูนมาอย่างยาวนาน  ตั้ง
อดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล าพูน ห่างจากศาลากลางจังหวดัประมาณ 150 เมตร มถีนน   ล้อมรอบส่ี
ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวนัออก 
  น าท่านเดินทางไปยงั วดัสันป่ายางหลวง เป็นวดัท่ีติด 1 ใน 5 วดัท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย  
  วดัสันป่ายางหลวง ภายในวดัมกีารแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มกีาร 
 แกะสลกัละลายปูนป้ันท่ีสร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามย่ิงแม้กระท่ังมมุหน้าจ่ัว เชิงเพดานหลงัคา 
 ด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลงั รวมท้ังเสาพระวิหารกจ็ะมลีายแกะสลกัลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง  
  ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2548 เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียวซ่ึงน ามาจากแม่น า้โขง พระนาม 
 เตม็ของ พระเขียว คือ พระพทุธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภญุชัย ซ่ึงเหมือนพระพทุธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมี 
 พระพทุธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพทุธเมตไตรจ าลองมาจากพทุธคยาตอนท่ีพระพทุธเจ้าโคตรมะ 
 บรรลธุรรมเป็นพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  
  น าท่านออกเดินทางสู่ จ.ล าปาง  แวะซ้ือของฝาก ณ กาดทุ่งเกวยีน  
  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
17.30 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร  
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

12-15 มีนาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
19-22 มีนาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
03-06 เมษายน 2563 7,900 7,500 1,500 
11-14 เมษายน 2563 7,900 7,500 1,500 
12-15 เมษายน 2563 7,900 7,500 1,500 



        
 

 

16-19 เมษายน 2563 7,500 7,200 1,500 
23-26 เมษายน 2563 7,500 7,200 1,500 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
07-10 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
14-17 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
21-24 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
04-07 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 1,500 
11-14 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 1,500 
18-21 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 1,500 
25-28 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 1,500 
03-06 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
09-12 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
16-19 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
23-26 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 1,500 

30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
06-09 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
13-16 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
20-23 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
27-30 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
03-06 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,500 
10-13 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,500 
17-20 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,500 
24-27 กนัยายน 2563 7,500 7,200 1,500 
01-04 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
08-11 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
15-18 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
22-25 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,500 
05-08 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,500 
12-15 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,500 
19-22 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,500 



        
 

 

26-29 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 1,500 
04-07 ธนัวาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
10-13 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
17-20 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
24-27 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 

30 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 7,900 7,500 1,500 
07-10 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,500 
14-17 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,500 
21-24 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,500 
28-31 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,500 

 
รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,500 

 
  เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 
 
 
 
 
 



        
 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีว ี+ น ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 9 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เส้ือกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 

 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจอง 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



        
 

 

2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากวา่ 10 ท่าน 


