
 

 

 

DE034: เชยีงราย เชียงใหม ่4 วนั 2 คนื 

(VAN) 
 

แผนการเดนิทาง 
 

 

 

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุ่นใหม ่มุ่งหน้าสู่ จ.เชยีงราย 

20.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

 
 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง จ.เชยีงราย แวะให้คณะท าภาระกิจส่วนตัว 

  บรกิารอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไรช่าฉยุฟง เปน็แหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟง

ที จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตใบชา  รายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย และเป็น

สถานที่ถ่ายท าละครหลายเร่ือง อาทิเช่น เรื่องรักออกอากาศ เรื่องแววมยุรา ทาง

ช่อง 3 และเรื่องชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากนี้ยังมีโฆษณาต่างๆ ท้ังรายการทวีี 

 หลายรายการที่มาถ่ายท าที่ ไร่ชาฉุยฟ่ง จึงท าให้ ไร่ชาฉุยฟ่ง เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวมากขึ้น อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 

ตวัจงัหวดัเชยีงราย 

09.00 น. น าท่านชม พพิธิภณัฑบ์า้นด า สถานที่รวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ขอ

งอ.ถวัลย์ ดัชน ี

  พพิธิภณัฑบ์า้นด า สร้างข้ึนโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมีฝีมือทางด้าน 

จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานดา้นศิลปะไว้มากมาย ท้ังทางด้านภาพเขียน และ ด้าน

ปฏิมากรรม หลายช้ิน ลักษณะ ของบา้นด าจะเป็นกลุ่มบา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทุกหลังทาด้วยสี

วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - จ.เชยีงราย 

วนัทีส่อง จ.เชยีงราย – ไรช่าฉยุฟง - พพิธิภณัฑบ์า้นด า - วดัหว้ยปลากัง้ - 

วดัรอ่งเสอืเตน้ 



 

 

 

ด า ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า  “บ้านด า” และยังเป็นสีท่ี อ. ถวัลย์ โปรดปราน อีกด้วย ในบา้นแต่ละ

หลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักท่ีมีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลกัแล้วยังประดับ 

 ด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น  

  น าท่านเดินทางไปยัง วดัหว้ยปลากัง้ เป็นอีกวัดหน่ึงของจังหวัดเชียงราย 

ที่สวยงาม 

  วดัหว้ยปลากัง้ ต้ังอยู่บนเขา และมีเนนิเขารายรอบวัด สามารถเหน็วิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงามสิ่งท่ีโดดเด่นของวัดนี้ คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถงึ 9 ช้ัน รูปทรงแปลก

ตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปัน้มังกรทอดยาวท้ังสองข้าง

บันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถอืและเช่ือกนัว่า

หากใครไดม้าเยือนจะหมอืนกบัได้ข้ึนสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ

อรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดษิฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไมจ้ันหอมองค์ใหญ่ 

สาเหตุ ท่ีเจดีย์ 9 ช้ันนี้ มีช่ือว่า พบโชคธรรมเจดีย์  เนื่องด้วยวัดห้วยปลากัง้แห่งนี้เป็นวัดร้างมา

ต้ังแต่โบราณกาล ไม่ทราบประวัติการสร้าง แน่ชัด ต่อมาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้

บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุข้ึนจ านวนมากจึงกลายเปน็ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีก

ครั้ง 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร 

  น าท่านเดินทางสู่ วดัรอ่งเสอืเตน้ มีความโดดเด่นด้วย พระอุโบสถโทนสี

ฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก  

  วดัรอ่งเสอืเตน้ ถือเปน็วัดเด่นแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ด้านหน้าทางข้ึนพระ

อุโบสถมีงานปูนปั้นรปูพญานาคคู่ตัวใหญ่ศิลปะไทยประยุกต์ นอกจากนี้งานปูนปั้นโดยรอบพระ

อุโบสถ ก็ท าได้อย่างสวยงามในผลงานระดบัพรีเมี่ยม ท าให้วัดร่องเสือเต้นแห่งนี้มนีักท่องเท่ียว

เดินทางมาเท่ียวชมความงดงามกนัเปน็จ านวนมาก ศิลปะท่ีใช้ก่อสร้างวัดรอ่งเสือเต้น  

 เรียกว่าเป็นศิลปะประยุกต์ ซึ่ง "สล่านก" ช่างผู้ด าเนินการสร้าง ได้ศึกษาร่ าเรียนมาต้ังแต่

อยู่กับอาจารย์เฉลมิชัย และเคยเข้าไปท างานท่ีวัดร่องขุ่น โดยจะสังเกตเห็นได้จากลวดลาย

ต่างๆ ท่ีพลิ้วไหวนั้น ล้วนแต่เรียนรู้มาจากผลงานของอาจารย์ แต่ของอาจารย์เฉลิมชัยจะใช้

โทนสีขาวและมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้โทนสีฟ้าแทนเพื่อให้เป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง  

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ณ เอม็เรสซิเดน้ทโ์ฮเทล หรือเทียบเทา่ระดับ

เดียวกัน 

18.00 น. บรกิารอาหารเยน็ (3) ณ รา้นอาหาร  

  น าท่านเดินทางกลับสู่ทีพ่ักจากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz 

  ***ถนนคนเดินเชยีงราย หรือ กาดเจยีงฮายร าลกึ จะมีทุกวันเสาร์ 

บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินทีน่ี่ถือว่าคึกคักสุดๆ 

เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึก



 

 

 

วางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้ 

 ส าหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นร าวงกัน ซ่ึงเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเต้น ดู

แล้วชวนให้นึกถึงวันวานเสียจริง เปิดต้ังแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวัน

เสาร์) 

  
 

 

 

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

  น าท่านไปชมความงามของ วดัรอ่งขุน่ วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น 

สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินช่ือดัง จัดเป็นงาน

พุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน 

พระอุโบสถ  

  น าท่านเดินทางไปยัง ไรบ่ญุรอด ชมแปลงปลูกพืชหลากหลายชนิดตาม

ความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร์ร่ี มะเขือเทศ 

ลิ้นจ่ี ล าไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะ

ปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เชน่ บร็อกโคลี่ ฟาร์ม

เห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงววันม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน 

และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทับใจ ณ จุดต่างๆ (นั่ง

รถรางที่ทางไร่บุญรอดจัดไว้บรกิารโดยรถรางจะจอดเป็นจุดๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ

ทางไร่บุญรอดอธิบายข้อมูล)  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร 

  น าท่านเดินทางสู่ วดัแสงแกว้โพธญิาณ พุทธสถานที่ส าคัญแห่งยคุที่

เกิดขึ้นใหม่ในดินแดนล้านนาแห่งนี้ วัดแสงแกว้โพธญิาณ เป็นศูนยร์วมจิตใจชาวบ้านป่า

ตึงและพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้ังแต่บัดนั้นจวบจนปัจจบุัน 

ความหมายของช่ือ วัดแสงแก้วโพธิญาณค าว่า “แสงแก้ว” หมายถึงแสงอนัสว่างไสวราวกับดวง

  แก้วท่ีเปล่งประกายออกจากดอกบัว และสัญลักษณ์ดอกบัวท่ีพบในนิมิตกอ็ุปมาได้

ดั่ง “พระโพธิญาณ” อันเป็นความรู้แจง้สูงสุด หรือ “ความรู้ในการตรัสรู้” นัน่เอง ส่วนค าว่า 

“โพธิญาณ” มาจากค าว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ และค าว่าญาณ แปลว่า หยั่งรู้ ค าว่า “โพธิญาณ” 

จึงแปลให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า “ความรูใ้นการตรัสรู้” ซึ่งกค็ือ “ตรัสรู้ความรู้ในสัจจธรรม” ผู้ท่ีให้

ก าเนิดวัดแสงแก้วโพธิญาณ คือ "ครบูาอริยชาติ" ท่านเป็นผู้ท่ีมีมุมมองเกีย่วกับธรรมะท่ีเป็นไป

วนัทีส่าม วดัรอ่งขุน่ - ไรบ่ญุรอด - วดัแสงแกว้โพธญิาณ - วดัพระธาตแุม่

เจดยี ์- เชยีงใหม ่- พระธาตดุอยค า 



 

 

 

อย่างละเอียดลกึซึ้งมาก ซึ่งได้ถกูถ่ายทอดออกมาสู่ผลงานช้ินส าคัญจนเกิดเป็นวัดแสงแก้ว

โพธิญาณแห่งนี้ นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่และวิจิตรงดงามของสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุ

ต่างๆ แล้ว ครูบาอริยชาติยังได้สอดแทรกนัยส าคัญอันเปน็  “สัจธรรม” แห่งชีวิตตามหลัก

พระพุทธศาสนาเอาไว้ในศิลปะต่างๆ อย่างหลากหลาย ท้ังนี้เพื่อเปน็พุทธานุสสติ หรือเป็น 

 สิ่งเตือนใจให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่ีมาเย่ียมเยือนได้พึงระลึกไว้นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ 

เมื่อพิจารณาในด้านโครงสร้างหรือ รูปแบบในการก่อสร้างแล้ว จะเห็นว่าการออกแบบและ

ตกแต่งวัดแห่งนี้ นอกจากแสดงออกถงึความเช่ือและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนา

อย่างชัดเจนแล้ว การแบ่งพืน้ท่ีใช้สอยตลอดจนแผนผังรูปแบบศาสนวัตถุและเสนาสนะ

 ต่างๆ ล้วนมีนัยท่ีสื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก“พุทธธรรม” อันลึกซึ้งเอาไว้ใน

แทบทุกองค์ประกอบของผังวัด 

  น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมอืงเชียงใหม ่

16.00 น. ถึง ตวัเมืองเชยีงใหม่ น าทา่นเดนิทางสู่ วดัพระธาตดุอยค า ขอพรพระ

ทันใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่ 

  วดัพระธาตดุอยค า ซึ่งเปน็วัดท่ีมีความส าคัญอีกวัดหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ อายุ

เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ต้ังอยู่บริเวณดอยค า ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยค ายังมีลานชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมือง

เชียงใหม่ ท่ีสวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากท่ีลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพ

ราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่ าคนืเมื่อมองข้ึนไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุ

เหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก 

  น าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเอส 48 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

  เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.30 น. บรกิารอาหารค่ า (6) ณ รา้นอาหาร 

  น าท่านเดินทางกลับที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

 

 
 

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั หลังอาหาร เก็บสมัภาระ

เรียบร้อย Check Out  

  น าท่านเดินทางสู่ ดอยมอ่นแจม่ โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะได้

สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โอบกอดด้วยกลิ่นไอหมอก ดอกไม้นานาชนิด ทิว

เขาสลับซับซ้อนที่ม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม  

  จากนั้นเดินทางไป พระธาตดุอยสเุทพ 

วนัทีส่ี ่  ม่อนแจ่ม - พระธาตดุอยสเุทพ - วดัสนัปา่ยางหลวง - วดัพระ

ธาตุหรภิญุชยั - กาดทุง่เกวยีน - กรงุเทพฯ 



 

 

 

  พระธาตดุอยสเุทพ เป็นวัดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในเชียงใหม่ ซึ่งมีความโดดเด่น

เร่ิมต้ังแต่ทางข้ึนพระธาตุเป็นบรรไดนาค 7 เศียร ก่อปูนภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน 

ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปดิด้วยทองจังโก 2 ช้ัน ซึ่งก่อสร้างตามศิลปะล้านนา อกีท้ัง

ยังเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (8) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร  

  น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตหุรภิญุไชยวรมหาวหิาร สักการะพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา วดัพระธาตหุรภิญุไชยวรมหาวหิาร เปน็ปูชนียสถานส าคัญ

ในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่คู่เมอืงล าพูนมาอย่างยาวนาน ต้ังอดีตนับเวลามากกว่าพนัปี  ต้ังอยู่

ใจกลางเมืองล าพนู ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คอื 

ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก 

  น าท่านเดินทางไปยัง วดัสนัปา่ยางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวย

ที่สุดในประเทศไทย  

  วดัสนัปา่ยางหลวง ภายในวัดมกีารแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม 

โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปนูปัน้ท่ีสร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียด

และวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระท่ังมุมหนา้จั่ว เชิงเพดานหลังคาดา้นหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง 

รวมท้ังเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลกัลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง  

  ทุกบาน วิหารพระโขงเขียว  สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นท่ีประดิษฐานพระหยก

เขียวซึ่งน ามาจากแม่น้ าโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริ

ภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจบุัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระ

โขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจ าลองมาจากพุทธคยาตอนท่ีพระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรม

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

  น าท่านออกเดินทางสู่ จ.ล าปาง  แวะซ้ือของฝาก ณ กาดทุง่เกวยีน  

  น าท่านเดินทางกลับ กรงุเทพฯ 

17.30 น. บรกิารอาหารเยน็ (9) ณ รา้นอาหาร  

24.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

04-07 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 1,200 

11-14 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 1,200 

18-21 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 1,200 

25-28 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 1,200 

03-06 กรกฎาคม 2563 8,900 8,500 1,500 

09-12 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

16-19 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

23-26 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 

2563 

8,500 
8,200 1,200 

06-09 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

13-16 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

20-23 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

27-30 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

03-06 กันยายน 2563 8,500 8,200 1,200 

10-13 กันยายน 2563 8,500 8,200 1,200 

17-20 กันยายน 2563 8,500 8,200 1,200 

24-27 กันยายน 2563 8,500 8,200 1,200 

01-04 ตุลาคม 2563 8,900 8,500 1,500 

08-11 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

15-18 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

22-25 ตุลาคม 2563 8,900 8,500 1,500 



 

 

 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 

2563 

8,500 
8,200 1,200 

05-08 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 1,200 

12-15 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 1,200 

19-22 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 1,200 

26-29 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 1,200 

04-07 ธันวาคม 2563 8,900 8,500 1,500 

10-13 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

17-20 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

24-27 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 1,200 

30 ธันวาคม 2563 - 02 

มกราคม 2564 

8,900 
8,500 1,500 

07-10 มกราคม 2564 8,500 8,200 1,200 

14-17 มกราคม 2564 8,500 8,200 1,200 

21-24 มกราคม 2564 8,500 8,200 1,200 

28-31 มกราคม 2564 8,500 8,200 1,200 

 

รายละเอยีดอัตราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคา

ท่านละ  
8,200 



 

 

 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 

ราคาท่านละ 
8,200 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มี

เตียง) ราคาท่านละ 
7,500 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,200 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วัน 

 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ าอุ่น) 

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 ม้ือ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

 ค่ายานพาหนะท้องถิ่น 

 ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

อัตรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 

 



 

 

 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

 ครีมกันแดด 

 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล้องถา่ยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจอง 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถ

เรียกเงินมัดจ าคืนได้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบลว่งหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเปน็ส าคัญหากท่านไม่

สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้

บริการส่วนใดสว่นหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

นั้นคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าชา้ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วใน

ทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต่ ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ต่ ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ต่ ากว่า 6 ท่าน 


