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2TH001: ทัทร์ฝาฬ ฝานธย าน แมิบิธนสธน 4 ทัน 2 ใมน (VAN) 

 

 แผนการเดพนทาน 
 

 

 

19.30 น. ปย ดนัดอผ : Big C Extra ลาดอรำาท ซธฬ 7 ธธกเดพนทานด้ทฬ รถตร้ฝรัผธากาถ VIP รย ่นญหม่ มย ่นหน้า

สร่ ป.เชฟฬนญหมิ 

20.00 น. ลำธหมยน !! หากมาช้าเกพนกทิานฟ้ ทิานปะตกทรพฝ และโมิสามารถเรฟฬกรำธนใิาเสฟฬหาฬญดๆ โดำทัน้สพ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

05.00 น. น าท่านเดพนทานถภน ป.เชฟฬนญหมิ ท าธย ระส่ทนตัท 

รัผฝระทานธาหารเช้า (1) ณ รำานธาหาร 

น าท่านเดพนทานโฝ ธยทฬานแหินชาตพหำทฬน ้าดัน ชมสยดฬธด ทะเลหมธก ณ ปยดชมทพทกพิทลม 

08.30 น. น าท่านเดพนทานโฝ ธ.ฝาฬ ชม สะอานฝระทัตพถาสตร์ 
สะอานฝระทัตพถาสตร์ ถรกสรำานขภน้ในสมัฬสนใรามโลกใรัน้ทฟ ิ2 โดฬกธนทหารฝระเทถญฟฝิยิ น เอมธิใช้ขำามแมิน า้ฝาฬและล าเลฟฬนเสผฟฬนและธาทยธ

เขำาโฝฬันฝระเทถอมิา หลันปากสนใรามโลกใรัน้ทฟ ิ2 ฬยตพลน ธ าเภธฝาฬปภนกลัผใมนสริใทามสนผสยขธฟกใรัน้หนภนิ โดฬหลนเหลมธโทำเอฟฬนแติสะอาน

แหินนฟท้ิา “สะอานฝระทัตพถาสตร์” 

  น าท่านเดพนทานโฝ สะอานฌขกรำฌสิ สะอานโม้โฯ่ทฟ่ชม่ ธมระหท่าน อยทธธยทฬานห้ทฬใาฬใฟรฟ กัผ หมร ่ผ้านแอม

ผก   ธ าเภธฝาฬ เอม่ธญห้อระภพกษยสามเณร เดพนผพณฑผาต ฌดฬมฟทย่นนาและภรเขาเฝ็นทพททฟ่ราฬล้ธมสะอานแห่นนฟ้  

  น าท่านเดพนทานโฝ ทัดน ้าบร นมัสการอระธย ่นเมมธน เอม่ธเฝ็นสพรพมนใล 

  น าท่านเดพนทานโฝ ผำานสันตพชล ถรนฬ์ทัฒนธรรมปฟนฬรนนาน สามารถชมผ้านดพน ชพมชา และฌล้ชพนช้า  

  เดพนเล่นถ่าฬรรฝตามธัธฬาถัฬ 

13.00 น. รัผฝระทานธาหารกลานทัน (2) ณ รำานธาหาร 

  Check in เข้าทฟ่อัก อักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ อักหำธนละ 2-3 ทิาน (แธร์ + ทฟทฟ + น า้ธย ิน) 

ทันแรก  กรยนเทอ ฯ - ป.เชฟฬนญหมิ  

ทันทฟิสธน ธยทฬานแหินชาตพหำทฬน ้าดัน (ปยดชมทพทกพิทลม) - ธ.ฝาฬ - สะอานฝระทัตพถาสตร์ฝาฬ -  

  สะอานฌขกรำฌสิ - ทัดน ้าบร - ผำานสันตพชล - Coffee In Love - น ้าอย รำธนทิาฝาฬ –  

  ทัดอระธาตยแมิเฬฎน - ถนนในเดพนฝาฬ 
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14.30 น. น าท่านเดพนทานโฝ Coffee In Love แทะถ่าฬรรฝกัผร้านกาแฮร้านดัน  

  น าท่านเดพนทานโฝ น ้าอย รำธนทิาฝาฬ  

  ปากนั้นอาโฝชมอระธาทพตฬ์ตก และทพทเมมธนฝาฬฬามเฬฎน ณ ทัดอระธาตยแมิเฬฎน 

เฬฎน  ธพสระธาหารเฬฎน @ถนนในเดพนฝาฬ ญห้ท่านโด้ท่ธนราตรฟ ชพมฌรตฟหลากรส ช้ธฝฝพ้ นขธนทฟ่ระลภกมากมาฬ 

  ปากนั้น กลัผทฟ่อัก อักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ Good night … zzzzzz 

 

 
 

 

 

 

05.30 น. ตม่นเช้า รัผธากาถผรพสยทธพ์ ท่ามกลานโธหมธกและลมหนาท อร้ธม Check Out ธธกปากทฟ่อัก 

เดพนทานโฝ ปยดชมทพทฝานมะผำา ชมทะเลหมธก และอระธาทพตฬ์ขภ้นญนฬามเช้า ธ.ฝานมะผำา  

ป.แมิบิธนสธน 

06.30 น. น าท่านเดพนทานโฝ ปยดชมทพทปิาฌผิ หรมธ ชยมชนปิาฌผิ ธพสระธาหารเช้า @ชยมชนปิาฌผ 
ปย ดชมทพทปิาโผิ ปย ดชมทพทแหินใหมิทิามกลานหมธกและขยนเขา สถานทฟบิพตขธนทัฬรย ินทฟติำธนแทะเทฟฬนกันโฝถิาฬภาอเกไผใทามฝระทัผใป 

นธกปากนัน้ฬันมฟกาทฬเตฟาฬทหำธฬขาทฟเิฝ็นปย ดเดินขธนทฟนิฟธ้ฟกดำทฬ นักทิธนเทฟฬิททฟเิดพนทานโฝปะตำธนมฟโธกาสโดำลธนลพมิรส มพเชินนัน้แลำ ทถมธทิาโฝโมิ

ถภนธฬิานแนินธน 

09.00 น. น าท่านเดพนทานต่ธโฝฬัน ภรฌใลน (Unseen) ชมผ่ธฌใลน ซภ่ นเฝ็นแหล่นผ่ธฌใลนธรรมชาตพ 1 ญน 3 ขธน

ฌลก ซภ่ นธยดมโฝด้ทฬแร่ธาตย ทดลธนอธกฌใลน และเลมธกซม้ธฯลพตภัณฑ์ ตามธัธฬาถัฬ 

11.00 น. เดพนทานโฝ สะอานซรตธนเฝ้ สะอานโม้โฯ่ทฟ่สร้านขภ้นฌดฬ อระภพกษย สามเณร และชาทผ้านกยนโม้สัก ฌดฬ

สะอานแห่นนฟ้ปะเชม่ ธมระหท่าน สทนธรรมภรสมะ กัผ หมร ่ผ้านกยนโม้สัก เอม่ธญห้อระภพกษยสามเณร เดพน

ผพณฑผาต และญห้ชาทผ้านโด้เดพนข้ามสัญปรโฝมาธฟกด้ทฬ 

13.00 น. รัผฝระทานธาหารกลานทัน (3) ณ รำานธาหาร ปากนั้น Check In เข้าทฟ่อัก อักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

15.30 น. น าท่านเดพนทานโฝ ทัดปธนใ าปธนกลาน ทัดแะดทฟ่เฝรฟฬผเสมมธนสัญลักษณ์ทานทัฒธรรมขธนเมมธนโท

ญหญ่ และญห้ท่านโด้สักการะธนใ์หลทนอ่ธฌต ทฟ่ป าลธนมากปากทัดสยทัถน์เทอทราราม 

กรยนเทอมหานใร ปากนั้นน าท่านโฝนมัสการธนใ์ อระธาตยดธฬกธนมร ฝรชนฟฬสถานใร่ผ้านใร่เมมธน

แม่บ่ธนสธน และชมทัถนฟฬภาอธันนดนามขธนเมมธนสามหมธกปากมยมสรน 

18.00 น.  รัผฝระทานธาหารเฬฎน (4) ณ รำานธาหาร 

19.00 น. หลันธาหาร ธพสระญห้ท่านโด้ช้ธฝฝพ้ น ถนนในเดพน ป.แมิบิธนสธน ญนฬามใ ่าใมน โด้เทลานัดหมาฬน าท่าน 

  กลัผสร่ทฟ่อัก ญห้ท่านโด้อักฯ่ธนตามธัธฬาถัฬ หลัผะันดฟราตรฟสทัสดพ์ 

 

 

 

05.30 น. เดพนทานโฝ ฝานธย าน ฌใรนการอระราชด ารพฝานตธน 2 ซภ่ นเฝรฟฬผเฝ็น Switzerland เมมธนโทฬ ท่านปะโด้

อผกัผทพทสนรพมทะเลสาผ และแสนฬามเช้าสฟทธน เฝ็นภาอทฟ่สทฬนามฬพ่นนัก ญห้เทลาถ่าฬรรฝกันอธสมใทร 

ทันทฟิสาม ปยดชมทพทฝานมะผำา - ปยดชมทพทปิาฌผิ - ภรฌใลน - สะอานซรตธนเฝ้ - อระธาตยดธฬกธนมร –  

  ทัดปธนใ าปธนกลาน -  ถนนในเดพน ป.แมิบิธนสธน 

ทันทฟิสฟิ  ฝานธย าน - ผำานรักโทฬ - สทนสนผิธแกำท - ธ าเภธบธด ป.เชฟฬนญหมิ - กรยนเทอฯ 
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07.30 น. ธธกเดพนทานสร ่ผำานรักโทฬ รัผฝระทานธาหารเช้า (5) แผผฬรนาน หลันธาหาร ธพสระญนการเดพนเล่น 

ถ่าฬรรฝกัผทพททะเลสาผสทฬ ๆ ผ้านดพน อร้ธม ชพมชารสเลพถ ปากชาอันธย ์ดฟ เช่น ชาธร ่หลน ชาชพนชพน และช้

ธฝฝพ้ นกันตามธัธฬาถัฬ 

09.30 น. น าท่านธธกเดพนทานสร่ ธ.แมิลานำธฬ 

 รัผฝระทานธาหารกลานทัน (6) ณ รำานธาหาร 

 หลันธาหาร น าท่านธธกเดพนทานสร่ ธ.บธด ป. เชฟฬนญหมิ 

 แทะถ่าฬรรฝ ณ สทนสนผิธแกำท นามพเมมธนโทฬ โม่ต้ธนผพนโฝถภนเกาหลฟ เฝ็นอม้นทฟ่ทดลธนฝลรกสนภรเขาชนพด

ต่าน ๆ ทฟ่กรมธยทฬานแห่นชาตพฯ น าอันธย ์มาปากต่านฝระเทถ เช่น ธธสเตรเลฟฬ แธฮรพกาญต ้และโต้หทัน 

เอม่ธทดลธนหาอันธย ์ทฟ่ เหมาะสมมาเฝ็นโม้เผพกน า เอม่ธฝลรกผนฝ่าเสม่ธมฌทรมผนดธฬทานภาใเหนมธ 

15.00 น. น าทยกท่านเดพนทานกลัผ กรยนเทอฯ ตามเส้นทาน บธด-ลฟ-้เถพน (เส้นทานขภ้น – ลนเขาใดเใฟ้ฬท) 

ใ ่า รัผฝระทานธาหารเฬฎน (7) ณ รำานธาหาร  

หลันธาหารเดพนทานกลัผกรยนเทอฯ ถภน กรยนเทอฯ (ฝระมาณตฟ 1) ฌดฬสทัสดพภาอ อร้ธมใทามฝระทัผญป 

 

สพ้นสยดการญห้ผรพการ 

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

**หมาฬเหตย: ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้าทานผรพษัทปะถมธ

ฯลฝระฌฬชน์ขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญ 

 

ทันเดพนทาน ราใาผร ำญหญิทิานละ 
เดฎกธาฬย 4-11 ฝฟ   

ราใาทิานละ 
อักเดฟิฬท 

05-08 มฟนาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

12-15 มฟนาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

19-22 มฟนาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

26-29 มฟนาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

03-06 เมษาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

11-14 เมษาฬน 2563 6,900 6,700 1,500 

16-19 เมษาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

23-26 เมษาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

30-03 อฤษภาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

07-10 อฤษภาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

14-17 อฤษภาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

21-24 อฤษภาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

28-31 อฤษภาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

04-07 มพถยนาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

11-14 มพถยนาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 
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18-21 มพถยนาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

25-28 มพถยนาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

03-06 กรกฎาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

09-12 กรกฎาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

16-19 กรกฎาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

23-26 กรกฎาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

30-02 สพนหาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

06-09 สพนหาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

13-16 สพนหาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

20-23 สพนหาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

27-30 สพนหาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

03-06 กันฬาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

10-13 กันฬาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

17-20 กันฬาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

24-27 กันฬาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

01-04 ตยลาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

08-11 ตยลาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

15-18 ตยลาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

22-25 ตยลาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

29-01 อฤปพกาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

05-08 อฤปพกาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

12-15 อฤปพกาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

19-22 อฤปพกาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

26-29 อฤปพกาฬน 2563 6,700 6,500 1,500 

04-07 ธันทาใม 2563 6,900 6,700 1,500 

10-13 ธันทาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

17-20 ธันทาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

24-27 ธันทาใม 2563 6,700 6,500 1,500 

30 ธันทาใม 2563 – 02 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 

31 ธันทาใม 2563 – 03 มกราใม 2564 6,900 6,700 1,500 
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ราฬละเธฟฬดธัตราใิาผรพการ 

 

ลักษณะการเขำาอัก 

ราใาขภ้นธฬร ิกัผชิทนเทถกาล และทันหฬยดนักขัตฤกษ์ 
ราใา 

ฯร ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 6,700 (ราใาเรพ่มต้น) 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬยต ่ากท่า 4-11 ฝฟ 6,500 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 6,500 

เดฎก อักกัผฯร ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฟเตฟฬน) ราใาท่านละ 5,700 

ฯร ้ญหญ่ อักเดฟ่ฬท ราใาท่านละ 1,500 

 
เนมิธนโขการปธน มัดป าทิานละ 2,000 ผาท 

*** เมม่ธช าระใ่ามัดป าแล้ทถมธท่ารัผทราผเนม่ธนโขการปธนทัทร์ทยกฝระการ *** 

ส่ทนทฟ่เหลมธป่าฬก่ธนเดพนทาน 7 ทัน 
 

ธัตรานฟ้รทม 

 ใ่ารถตร้ฝรัผธากาถ VIP 9 ทฟ่นั่นอร้ธมน ้ามันและในขัผน าเทฟ่ฬทตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าทฟ่อัก 2 ใมนอักห้ธนละ 2-3 ท่าน  ( แธร์ + ทฟทฟ + น ้าธย ่น) 

 ใ่าธาหารทฟ่ระผย ญนราฬการ 7 มม้ธ 

 ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าชมสถานทฟ่ต่านๆ 

 ใ่าฬานอาหนะท้ธนถพ่น 

 ใ่ามัใใยเทถก์น าเทฟ่ฬทตลธดการเดพนทาน 

 ใ่าฝระกันธยผัตพเหตยทนเนพนฝระกันท่านละ 1,000,000 ผาท / ใ่ารักษาอฬาผาล 500,000 ผาททั้นนฟ้ขภ้นธฬร ่กัผ

เนม่ธนโขและข้ธตกลนขธนผรพษัทฝระกันชฟทพต 
 

ธัตรานฟ้โมิรทม 

× ใ่าญช้ป่าฬส่ทนตัทนธกเหนมธปากทฟ่ระผย ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฟฬมเข้าสถานทฟ่ขธนชาทต่านชาตพทฟ่ เอพ่มเตพมตามการป่าฬปรพน 

× ภาษฟมรลใิาเอพิม 7% และหักณทฟิปิาฬ 3% (ญนกรณฟขธญผก ากัผภาษฟ) 

 

สพินทฟิใทรน าโฝ 



[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 เสม้ธกันหนาท หมทกและถยนมมธ 

 รธนเท้าสทมสผาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 ใรฟมกันแดด 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาฝระป าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรรฝ 

เนมิธนโขการปธนและส ารธนทฟินิัน 

1. ทานเนพนมัดป าภาฬญน 48 ชม. หลันการปธนท่านละ 2,000 ผาทหรมธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทานธฬ่านน้ธฬ 10 ทัน 

3. หากปธนก่ธนทันเดพนทานน้ธฬกท่า 10 ทันต้ธนช าระเตฎมป านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฟ่เหลมธก่ธนทันเดพนทาน 7 ทันถมธท่าสละสพทธพ์และโม่สามารถเรฟฬกเนพนมัดป าใมนโด้ 
 

เนมิธนโขการเดพนทาน 

1. ฌฝรแกรมและราใาสามารถเฝลฟ่ฬนแฝลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแป้นญห้ทราผล่ทนหน้า 

2. ทานผรพษัทปะถมธฯลฝระฌฬชน์และใทามฝลธดภัฬขธนลรกใ้าเฝ็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฟ่ฬทโด้ตามเทลาหรมธ

สถานทฟ่ทฟ่ก าหนดโท้ญนฌฝรแกรมหรมธโม่ญช้ผรพการส่ทนญดส่ทนหนภ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฟฬกร้ธนใ่าผรพการญนส่ทน

นั้นใมนโด้ 

3. ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์โม่รัผฯพดชธผต่ธใ่าญช้ป่าฬญดๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นด้ทฬเหตยสยดทพสัฬเช่นการถรกฝฎพเสธการเข้าเมมธนการ

ฬกเลพกหรมธล่าช้าขธนเทฟ่ฬทผพนภัฬทฟ่ธาปเกพดขภ้นตามธรรมชาตพการปราปรและธย ผัตพเหตยต่านๆทฟ่ธาปเกพดขภ้นโด้รทมถภนเหตยการณ์

ทานการเมมธนทั้นญนและต่านฝระเทถและเหตยการณ์ธม่นๆทฟ่ธฬร ่นธกเหนมธการรัผฯพดชธผขธนผรพษัทฯ 

4. ญนกรณฟทฟ่กธนตรทปในเข้าเมมธนทั้นทฟ่กรยนเทอฯและญนต่านฝระเทถฝฏพเสธมพญห้เดพนทานธธกหรมธเข้าฝระเทถทฟ่ระผย ญนราฬการ

ผรพษัทฯขธสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะโม่ใมนใ่าผรพการโม่ท่ากรณฟญดๆทั้นสพ้น 

 

เนมิธนโขการฬกเลพกการเดพนทานขธนทิาน 

***กรณฟทฟิลรกใำาฬกเลพกการเดพนทาน โมิสามารถใมนเนพนโดำทยกกรณฟ*** 

ขธสนทนสพทธพ์ญนการฬกเลพกฌฝรแกรมทัทร์ญนกรณฟทฟิ 

1. รถฌใ้ช - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตร้ 10 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตร้ 13 ทฟ่นั่น - ใณะปธนป านทน(ฯร ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


