
 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

DE034: เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คนื (VAN) 
 

แผนการเดินทาง 
 

 

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

เชียงราย 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิน้ 

 
 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะใหค้ณะท าภาระกิจสว่นตวั 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ดี ของ บรษิัท ฉยุฟงที จ ากดั ซึ่งเป็นผูผ้ลติใบชา 
  รายใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเรื่อง อาทิเช่น เรื่องรกัออกอากาศ  
  เรื่องแววมยรุา ทางช่อง 3 และเรื่องชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากนีย้งัมีโฆษณาตา่งๆ ทัง้รายการทีว ี
  หลายรายการท่ีมาถ่ายท าที่ ไรช่าฉยุฟ่ง จึงท าให ้ไรช่าฉยุฟ่ง เป็นท่ีรูจ้กัของนกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ อิสระ 
  เก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ตัวจังหวัดเชียงราย 
09.00 น. น าทา่นชม พิพิธภณัฑบ์้านด า สถานท่ีรวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวลัย ์ดชันี 
  พิพิธภัณฑ์บ้านด า สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ดชัน ีศลิปินแหง่ชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จิตรกรรม  
  ปฏิมากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีน และ ดา้นปฏิมากรรม หลายชิน้ ลกัษณะ ของ  
  บา้นด าจะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลงัทาดว้ยสดี า ซึ่งเป็นทีม่าของค าวา่  “บา้นด า” และยงัเป็นสทีี ่อ. ถวลัย์
  โปรดปราน อีกดว้ย ในบา้นแตล่ะหลงัจะประดบัด้วยไมแ้กะสลกัทีม่ลีวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบั
  ดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดูกสตัว ์เช่น กระดูกชา้ง เป็นตน้  

  น าทา่นเดินทางไปยงั วัดห้วยปลาก้ัง เป็นอีกวดัหนึ่งของจงัหวดัเชียงราย ท่ีสวยงาม 
  วัดห้วยปลากัง้ ตัง้อยูบ่นเขา และมเีนนิเขารายรอบวดั สามารถเหน็ววิทวิทศันท์ีส่วยงามสิ่งทีโ่ดดเดน่ของวดันี ้คอื "พบ
  โชคธรรมเจดยี"์ ซึ่งเป็นเจดยีท์ีสู่งถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสแีดงมี
  รูปปัน้มงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี ์เลก็ๆ 12 ราศ ีวดัหว้ยปลากัง้เป็นวดัซึ่งชาวบา้นนบัถอืและเชื่อ
  กนัวา่หากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค ์ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพทุธรูปและพระอรหนัตต์า่งๆ ภายใน

วันแรก  กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงราย 

วันที่สอง จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภณัฑบ์้านด า - วัดห้วยปลาก้ัง - วัดร่องเสือเต้น 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  เจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐาน เจา้แมก่วนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ สาเหต ุทีเ่จดยี ์9 ชัน้นี ้มชีื่อวา่ พบโชคธรรม 
  เจดยี ์ เนือ่งดว้ยวดัหว้ยปลากัง้แหง่นีเ้ป็นวดัรา้งมาตัง้แตโ่บราณกาล ไมท่ราบประวตักิารสรา้ง แนช่ดั ตอ่มา 
  พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวงัโส ไดบู้รณะและก่อสรา้งถาวรวตัถขุึน้จ านวนมากจึงกลายเป็นศูนยร์วมจิตใจ ของชาว  
  เชียงรายอีกครัง้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  น าทา่นเดินทางสู ่วัดร่องเสือเต้น มีความโดดเดน่ดว้ย พระอุโบสถโทนสฟีา้ที่ถกูสรา้งขึน้อยา่งสวยงาม 
  มีความวิจิตรตระการตาเป็นอยา่งมาก  
  วัดร่องเสือเต้น ถอืเป็นวดัเดน่แหง่ใหมข่องจงัหวดัเชียงราย ดา้นหนา้ทางขึน้พระอุโบสถมงีานปนูปัน้รูปพญานาคคูต่วั
  ใหญ่ศลิปะไทยประยกุต ์นอกจากนีง้านปนูปัน้โดยรอบพระอุโบสถ ก็ท าไดอ้ยา่งสวยงามในผลงานระดบัพรีเมีย่ม ท าใหว้ดั
  ร่องเสอืเตน้แหง่นีม้นีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมความงดงามกนัเป็นจ านวนมาก ศลิปะทีใ่ชก้่อสรา้งวัดร่องเสอืเตน้ 
  เรียกวา่เป็นศลิปะประยกุต ์ซึ่ง "สลา่นก" ช่างผูด้  าเนนิการสรา้ง ไดศ้กึษาร ่าเรียนมาตัง้แตอ่ยูก่บัอาจารยเ์ฉลมิชยั และ  
  เคยเขา้ไปท างานทีว่ดัร่องขุน่ โดยจะสงัเกตเหน็ไดจ้ากลวดลายตา่งๆ ทีพ่ลิว้ไหวนัน้ ลว้นแตเ่รียนรูม้าจากผลงานของ  
  อาจารย ์แตข่องอาจารยเ์ฉลมิชยัจะใชโ้ทนสขีาวและมกีารใชก้ระจก แตข่องสลา่นกดดัแปลงมาเป็นการใชโ้ทนสฟีา้แทน 
  เพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ เอ็มเรสซิเด้นทโ์ฮเทล หรอืเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร  

  น าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
  ***ถนนคนเดินเชียงราย หรอื กาดเจียงฮายร าลึก จะมีทกุวนัเสาร ์บรเิวณถนนธนาลยัสดุสาย ใจ 
  กลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินท่ีน่ีถือวา่คกึคกัสดุๆ เพราะเต็มไปดว้ยสนิคา้แฮนดเ์มด มีของตกแตง่บา้น 
  ของพืน้เมือง ของท่ีระลกึวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลทข์องท่ีน่ีไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว ้
  ส าหรบัใหน้กัทอ่งเท่ียวมาเตน้ร  าวงกนั ซึ่งเราจะเห็นคนเฒา่ คนแก่ มาเตน้ ดแูลว้ชวนใหน้กึถึงวนัวานเสยี
  จรงิ เปิดตัง้แตเ่วลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวนัเสาร)์ 
  
 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
  น าทา่นไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเดน่ สรา้งโดย จินตนาการของ  
  อาจารย ์เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน ์ศิลปินช่ือดงั จดัเป็นงานพทุธศิลป์ท่ียิ่งใหญ่ และงดงาม มากแหง่หนึ่ง  
  ใหท้า่นไดส้กัการะพระพทุธรูปภายใน พระอุโบสถ  
  น าทา่นเดินทางไปยงั ไร่บุญรอด ชมแปลงปลกูพืชหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน ทัง้
  ไมผ้ล อาทิ พทุรา มะเฟือง สตอเบอรร์ี่ มะเขือเทศ ลิน้จ่ี ล  าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธุอ์ู ่
  หลง มะนาว หม่อน สว่นพืน้ท่ีราบจะปลกูพืชไรท่ี่มีช่ือเสยีง เช่น ขา้วบารเ์ลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น  
  บรอ็กโคลี่ ฟารม์เห็ดหอม และการท าฟารม์ปศสุตัว ์เลีย้งววันม เป็นตน้รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน  

วันที่สาม วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุแม่เจดีย ์- เชียงใหม่ -  
 พระธาตุดอยค า 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  และพืน้ท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทบัใจ ณ จุดตา่งๆ (นัง่รถรางทีท่างไร่บุญรอด 
  จดัไวบ้รกิารโดยรถรางจะจอดเป็นจุดๆ พรอ้มเจา้หนา้ทีข่องทางไร่บุญรอดอธิบายขอ้มูล)  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 

น าทา่นเดินทางสู ่วัดแสงแก้วโพธิญาณ พทุธสถานท่ีส  าคญัแหง่ยคุท่ีเกิดขึน้ใหม่ในดินแดนลา้นนาแหง่นี ้
วัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นศูนยร์วมจิตใจชาวบา้นป่าตงึและพทุธศาสนกิชนผูเ้ลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาตัง้แต่ บดั
นัน้จวบจนปัจจุบนั ความหมายของชื่อ วดัแสงแกว้โพธิญาณค าวา่ “แสงแกว้” หมายถงึแสงอนัสวา่งไสวราวกบัดวง แกว้
ทีเ่ปลง่ประกายออกจากดอกบวั และสญัลกัษณ์ดอกบวัทีพ่บในนมิติก็อุปมาไดด้ัง่ “พระโพธิญาณ” อนัเป็นความรู ้ แจง้
สูงสดุ หรือ “ความรูใ้นการตรสัรู้” นัน่เอง สว่นค าวา่ “โพธิญาณ” มาจากค าวา่ โพธิ แปลวา่ ตรสัรู ้และค าวา่ ญาณ 
แปลวา่ หยัง่รู ้ค าวา่ “โพธิญาณ” จึงแปลใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยๆ วา่ “ความรูใ้นการตรสัรู้” ซึ่งก็คอื “ตรสัรูค้วามรูใ้นสจัจธรรม” ผู ้
ทีใ่หก้ าเนดิวดัแสงแกว้โพธิญาณ คอื "ครูบาอริยชาติ" ทา่นเป็นผูท้ีม่มีมุมองเกี่ยวกบัธรรมะทีเ่ป็นไปอยา่งละเอียดลกึซึง้มาก 
ซึ่งไดถู้กถา่ยทอดออกมาสูผ่ลงานชิน้ส าคญัจนเกิดเป็นวดัแสงแกว้โพธิญาณแหง่นี ้นอกเหนอืจากความยิ่งใหญ่และวจิิตร
งดงามของสิ่งก่อสรา้งและศาสนวตัถตุา่งๆ แลว้ ครูบาอริยชาตยิงัไดส้อดแทรกนยัส าคญัอนัเป็น  “สจัธรรม” แหง่ชีวติตาม
หลกัพระพทุธศาสนาเอาไวใ้นศลิปะตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ทัง้นีเ้พือ่เป็นพทุธานสุสต ิหรือเป็นสิ่งเตอืนใจใหญ้าตโิยม
พทุธศาสนกิชนทีม่าเยีย่มเยอืนไดพ้งึระลกึไวน้ ัน่เอง ดว้ยเหตนุี ้เมือ่พจิารณาในดา้นโครงสรา้งหรือ  รูปแบบในการก่อสรา้ง
แลว้ จะเหน็วา่การออกแบบและตกแตง่วดัแหง่นี ้นอกจากแสดงออกถงึความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพทุธในดนิแดน
ลา้นนาอยา่งชดัเจนแลว้ การแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยตลอดจนแผนผงัรูปแบบศาสนวตัถแุละเสนาสนะ ตา่งๆ ลว้นมนียัทีส่ือ่
ความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลกั“พทุธธรรม” อนัลกึซึง้เอาไวใ้นแทบทกุองคป์ระกอบของผงัวดั 

  น าทา่นเดินทางสู ่ตัวเมืองเชียงใหม ่
16.00 น. ถึง ตัวเมืองเชียงใหม ่น าทา่นเดินทางสู ่วัดพระธาตุดอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม ่

วัดพระธาตุดอยค า ซึ่งเป็นวดัท่ีมีความส าคญัอีกวดัหนึ่งใน จงัหวดัเชียงใหม ่อายเุก่าแก่กวา่ 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณ ดอย
ค า ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตดุอยค ายงัมีลานชมววิ ท่ีสามารถ
มองเห็นววิทิวทศันร์อบเมืองเชียงใหม ่ท่ีสวยงามดั่งสวรรคบ์นดนิไดอี้กจดุหนึ่ง นอกจากท่ีลานชมววิวดัพระธาตดุอยสเุทพ
ราชวรวหิาร และนอกจากนีย้ามค ่าคืนเม่ือมองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตเุหลืองอรา่มสวา่งไสว งดงาม
ยิ่งนกั 

  น าทา่นเช็คอินเขา้สูท่ี่พกั ณ โรงแรมเอส 48 หรอืเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  
  เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.30 น. บริการอาหารค ่า (6) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลงัอาหาร เก็บสมัภาระเรยีบรอ้ย Check Out  
  น าทา่นเดินทางสู ่ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ทา่นจะไดส้มัผสัธรรมชาติ อากาศบรสิทุธ์ิ  
  โอบกอดดว้ยกลิ่นไอหมอก ดอกไมน้านาชนิด ทิวเขาสลบัซบัซอ้นท่ีม่อนแจ่ม ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ
  ธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม  
  จากนัน้เดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ 

วันที่ส่ี  ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดสันป่ายางหลวง - วัดพระธาตุหริภญุชัย -  
  กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ 



 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

  พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุในเชียงใหม่ ซึ่งมคีวามโดดเดน่เร่ิมตัง้แตท่างขึน้พระธาตเุป็นบรรได
  นาค 7 เศยีร ก่อปนูภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชียงแสน ฐานสูง ยอ่มมุระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้  
  ซึ่งก่อสรา้งตามศลิปะลา้นนา อีกทัง้ยงัเป็นจุดชมววิของเมืองเชียงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร  
  น าทา่นเดินทางไป วัดพระธาตุหริภญุไชยวรมหาวิหาร สกัการะพระธาตปุระจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา 
  วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปชูนยีสถานส าคญัในภาคเหนอืสิ่งศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูคู่เ่มอืงล าพนูมาอยา่งยาวนาน
  ตัง้อดตีนบัเวลามากกวา่พนัปี  ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงล าพนู หา่งจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 150 เมตร มถีนน 
  ลอ้มรอบสีด่า้น คอื ถนนอฏัฐารสทางทศิเหนอื ถนนชยัมงคลทางทศิใต ้ถนนรอบเมอืงทาง  ทศิตะวนัออก 
  น าทา่นเดินทางไปยงั วัดสันป่ายางหลวง เป็นวดัท่ีติด 1 ใน 5 วดัท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทย  
  วัดสันป่ายางหลวง ภายในวดัมกีารแกะสลกัลวดลายปนูปัน้ไวอ้ยา่งวจิิตรงดงาม โดยเฉพาะวหิารพระโขงเขยีว มกีาร
  แกะสลกัละลายปนูปัน้ทีส่รา้งไวใ้นพระวหิารอยา่งละเอียดและวจิิตรสวยงามยิ่งแมก้ระทัง่มมุหนา้จั่ว เชิงเพดานหลงัคา
  ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทัง้เสาพระวหิารก็จะมลีายแกะสลกัลงรกัปิดทองไว ้แมถ้งึบา้นประตู- หนา้ตา่ง  
  ทกุบาน วหิารพระโขงเขยีว  สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2548 เป็นทีป่ระดษิฐานพระหยกเขยีวซึ่งน ามาจากแมน่ า้โขง พระนาม
  เตม็ของ พระเขยีว คอื พระพทุธอญัญรตัน มหานทศีรีหริภุญชยั ซึ่งเหมอืนพระพทุธศศีากยโคดม องคปั์จจุบนั และมี  
  พระพทุธรูปองคใ์หญ่ ดา้นลา่งพระโขงเขยีว คอื พระพทุธเมตไตรจ าลองมาจากพทุธ คยาตอนทีพ่ระพทุธเจา้โคตรมะ 
  บรรลธุรรมเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
  น าทา่นออกเดินทางสู ่จ.ล าปาง  แวะซือ้ของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน  
  น าทา่นเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
17.30 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร  
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

สิน้สดุการใหบ้รกิาร 

***************************************************************************  
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส  าคญั 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

05-08 มีนาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
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 
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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 มิถนุายน 2563 7,500 7,200 1,500 
11-14 มิถนุายน 2563 7,500 7,200 1,500 
18-21 มิถนุายน 2563 7,500 7,200 1,500 
25-28 มิถนุายน 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 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
06-09 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
13-16 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
20-23 สงิหาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
27-30 สงิหาคม 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 ตลุาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
08-11 ตลุาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
15-18 ตลุาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
22-25 ตลุาคม 2563 7,900 7,500 1,500 

29 ตลุาคม - 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 
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04-07 ธันวาคม 2563 7,900 7,500 1,500 
10-13 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
17-20 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
24-27 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 

30 ธันวาคม 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 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 7,500 (ราคาเริ่มตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 6,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 

 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแลว้ถือวา่รบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 
สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
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อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP 9 ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 คา่ที่พกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ( แอร ์+ ทีวี + น า้อุ่น) 

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 9 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ยานพาหนะทอ้งถ่ิน 

 คา่มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของบรษิัทประกนัชีวิต 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจรงิ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 
ส่ิงที่ควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครมีกนัแดด 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจอง 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรยีกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษิัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส  าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวไดต้ามเวลาหรอื
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สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์า่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลกิ
หรอืลา่ชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆที่อาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

***กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
 
ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที ่

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


