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วนัแรกของการเดนิทาง(1)         สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงใหม่-อทุยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์
                             จดุสงูสดุในสยาม-ศนูยศ์กึษาธรรมชาตอิา่งกา-นำ้ตกวชริธาร-เชยีงใหม ่
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE102  

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ ( *ถ้าบินช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ไฟล์ทบินจะบินเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง) 

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ และส าคัญท่ีสุดของภาคเหนือ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 นับว่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานถึง 712 ปี และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองท่ี

รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้   น าท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับ
อากาศมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์(1ช.ม.45นาที) 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารโครงการหลวงอินทนนท ์  
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง และ

อ าเภอแม่แจ่ม ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อนมี “ดอยอินทนนท์” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย น า
สมาชิกเดินทางขึ้นพิชิตจุดท่ีสูงท่ีสุดบนยอดดอยซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเล
2,565 เมตร อากาศบนยอดดอยหนาวเยน็ ยามฤดูหนาวอากาศหนาวจดัมี
เมฆหมอกคร้ึมบรรยากาศดังกล่าวหาได้ยากในประเทศไทยต้นไม้ใน
บริเวณยอดดอยแตกต่างจากท่ีอ่ืนเพราะมีสภาพเป็นป่าโบราณตามตน้ไมมี้
ตะไคร้และมอสจับเขียวคร้ึมพันธุ์ไม้ดอกเช่น กุหลาบป่า คล้ายกับภู
กระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามากจนเรียกกนัว่า“ กุหลาบพนัปี ” นอกจากน้ียงัมี
ลาน “ ขา้วตอกฤๅษี ” ซ่ึงเป็นมอสชนิดหน่ึงขึ้นอยูห่นาแน่นมีสีเขียวสลบัสี
น ้ าตาลอ่อนๆมอสชนิดน้ีจะขึ้นได้เฉพาะท่ีสูง ความช้ืนมาก และอากาศ
หนาว  ให้สมาชิกได้ถ่ายภาพคู่กับป้าย“ สูงสุดแดนสยาม ”  ไวเ้ป็นท่ีระลึก  
พร้อมน าท่านสักการะสถูปเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่
ในอดีต ซ่ึงเป็นผูค้น้พบยอดดอยแห่งน้ี น าท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุพนพลภูมิสิริ ซ่ึง
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการฉลองครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจเอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ บริเวณพระมหาธาตุทั้ง 2 ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภูเขาท่ีสวยงามยิ่ง...ไดเ้วลา
พอสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดดอย แวะเท่ียวชมความสวยงามของ “น ้าตกวชิรธาร” น ้าตกท่ีมีความสวยงามซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของป่าเขา เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   U NIMMAN chiangmai HOTEL/changri-la hotel/ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   มอ่นแจ่ม-หมู่บา้นแมก่ำปอง Slow Life Village   

                                    โครงการหลวงตนีตก-เชยีงราย(เหนอืสดุแดนสยาม)-แมน่ำ้กก 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นำคณะเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติสายแม่ริม เพื่อไปชมจุดชมวิว”ม่อนแจ่ม” สถานท่ีเท่ียว

ยอดนิยมของเชียงใหม่ ม่อนแจ่มเป็นส่วนหน่ึงของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูบ่ริเวณหมู่บา้นมง้ หนอง
หอย อ าเภอแม่ริม บนยอดม่อนแจ่มมีพื้นท่ีไม่กวา้งมาก สามารถเดินชมไดท้ัว่ถึง และบนม่อนแจ่ม สามารถชมไดท้ั้ง
พระอาทิตย์ขึ้นและตก ด้านหน่ึงมองลงไปจะเห็นวิวของ อ.แม่แตง และอ.แม่ริมได้ ส่วนในวนัท่ีฟ้าเปิด สามารถ
มองเห็นไกลถึงดอยหลวงเชียงดาวและเขตภูเขาจงัหวัดเชียงรายได้  ให้ท่านด้ชมวิวสวย สูดอากาศบริสุทธ์ิ ถ่ายรูปกับ
เด็กดอย ชมแปลงพืชผัก และผลไม้เมืองหนาว ท่ีปลูกหมุนเวียนตลอดท้ังปี ท่ีน่ี มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ 

จะน่ังดื่มกาแฟ หรือจะทานอาหาร น่ังชมวิว บนกระท่อม ไม้ไผ่ท่ีอยู่ติดริมเขา ท าจากไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ห้องอาหาร  

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง  Slow Life Village  ท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของผืนป่าและล า

ธาร เสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งน้ีคือความเงียบสงบและธรรมชาติแสน
บริสุทธ์ิ พร้อมโฮมสเตยใ์ห้เราไดพ้กัผ่อนใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตชาวบา้น 
ภายในหมู่บ้านมีน ้าตกแม่ก าปอง จุดชมวิว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ตีนตก ผาน ้าลอด วัดกันธาพฤกษา ร้านกาแฟท่ามกลางล าธารและ

ธรรมชาติหลายร้าน เช่น ร้านสว่างคาตา ร้าน Teddu cafe ร้านกาแฟ
บ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง ร้านกาแฟชมนก ชมไม้ ฯลฯ ***ใชเ้วลา
เดินเท่ียวสบายๆไม่ต้องรีบเร่ง***จากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัด
เชียงราย เป็นหน่ึงจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคเหนือ เหมาะส าหรับเดินทาง
ไปสัมผสักับความเป็นธรรมชาติ และเรียนรู้วฒันธรรมของชาวเขา 
รวมไปถึงวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายท่ีน่าคน้หาในฉบบัชาวเหนือ อีกทั้งยงัมี
อาหารอันแสนอร่อยอีกมากมายท่ีรอให้คุณได้เดินทางไปลิ้มลอง 
รสชาติแบบตน้ต ารับดว้ยตนเอง ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่การเดินทางไป
มากท่ีสุดก็คือ ช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีอากาศ
ค่อนขา้งเยน็สบาย ท าใหก้ารเท่ียวในแต่ละท่ีเตม็ไปดว้ยความสดช่ืน 
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ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   le meridien hotel /the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   ดอยแมส่ลอง-หมูบ่า้นสนัตคิรี-ีไรช่าฉยุฟง-ดอยผาฮี ้                          
                                    สามเหลีย่มทองคำ-เชยีงแสน-เชยีงราย-ไนท์บาซารเ์ชยีงราย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นำคณะออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี เดิมช่ือบา้นแม่สลองนอก เป็นชุมชน
ผูอ้พยพจากกองพล 93 ซ่ึงอพยพจากประเทศพม่าเขา้มาในเขต
ไทย บนดอยแม่สลองแห่งน้ี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็น 
ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซ่ึงเป็นซากุระพนัธุ์ท่ีเลก็ท่ีสุด สีชมพูอม
ขาว จะบานสะพร่ังตลอดแนวทางขึ้นดอยแม่สลอง เป็นพนัธุ์
ไม้ท่ีหาชมได้ยากในเมืองไทย  เพราะจะเจริญเติบโตอยู่แต่
เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจดัเท่านั้น เดินทางถึงหมู่บา้นสันติคีรี
บนยอดดอย ท่านจะไดเ้ห็น พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนคริ

นทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จยา่ เป็นเจดียแ์บบ
ลา้นนาประยกุต ์องคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง  น าท่านเท่ียวชม
บริเวณ สุสานนายพลต้วน ผูน้ าแห่งกองพนั 5 แห่งกองพล 93 ซ่ึงเสียชีวิตท่ีน่ี เป็นสุสานท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนอยู่บนเขา 
บริเวณท่ีตั้งสุสานยงัเป็นจุดชมทิวทศัน์ของดอยแม่สลองไดอ้ยา่งกวา้งไกล สามารถมองเห็นบา้นสันติคีรีในหุบต ่าลงไป
เบ้ืองล่าง เป็นจุดชมทิวทศัน์ของหมู่บา้นท่ีสวยงาม ดา้นหนา้มีร้านชาสองร้าน ซ่ึงจะเชิญชวนให้ผูม้าเยือนไดท้ดลองชิม
ชา น าคณะเท่ียวชมบรรยากาศของ ตลาดท้องถิ่นของชาวจีนฮ่อ ท่ีมีสินคา้ขึ้นช่ือของดอยแม่สลองมาวางขาย 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย น าท่านเท่ียวชม ไร่ชาฉุยฟง  มีพื้นท่ีกวา้งและไดบ้รรยากาศ ของไร่ชาท่ี กวา้งใหญ่ ปลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา ซ่ึง

นกัท่องเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามไดห้ลายจุด นอกจากจะไดช้ม
ทศันียภาพท่ีสวยงาม ของไร่ชาแลว้ ยงัมีร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม เบอเกอร่ี แสน
อร่อยให้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น ย  าทูน่า สปาเก็ตต้ียูนาน หมัน่โถวใบชานุ่ม ชา
เขียว ชาเย็น เคก้ชาเขียว และเคก้ช๊อกโกเลตต่าง ๆ นำท่านสัมผัสหมู่บ้าน
กาแฟดอยผาฮี้  คือ แหล่งปลูกกาแฟท่ีขึ้นช่ือของเชียงราย ท่ีคดัสรรเมล็ด

กาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทัว่ประเทศ ไม่
เพียงแต่ช่ือเสียงในเร่ืองของกาแฟเท่านั้น แต่ถา้พูดถึงวิวทิวทศัน์
ของบา้นผาฮ้ีก็โดดเด่นไม่แพก้นั เพราะท่ีตั้งอยู่บนดอยสูงโอบ
ลอ้มดว้ยทิวเขาท่ีสวยงามและมีรูปร่างแปลกตา มีร้านกาแฟภูผา
ฮ้ี ท่ีมีวิวเบ้ืองหน้าเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้อย
ขาชมวิวสุดเก๋ และมีโฮมสเตย์ในราคาหลักร้อยให้พักผ่อน
สัมผสับรรยากาศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีเสน่ห์มากมาย 
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 นำคณะออกเดินเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ Golden Triangle ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศไทย , ประเทศลาว , ประเทศพม่า มี
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีสามเหล่ียมบรรจบกัน โดยมีแม่น ้ า
โขงตดัผ่านชายแดนไทย และลาว บริเวณดังกล่าวยงั
เป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้ าโขงและแม่น ้ ารวก เรียกว่า “ 
สบรวก ” บริเวณน้ีเคยมีการคา้ฝ่ิน โดยแลกเปล่ียนกับ
ทองค า มีทิวทศัน์ท่ีงดงามโดยเฉพาะยามเชา้ ท่ีดวงอาทิตยข์ึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหล่ียมทองค าเป็นท่ีรู้จกั ใน
ฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
แหล่งขนถ่ายสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของไทย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินเท่ียวไนท์บาร์ซาร์เชียงราย ตลาด
กลางคืนของเมืองเชียงราย หรือ ท่ีเรียกว่า เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินใจกลางเมือง
เชียงรายท่ีเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า

พืน้เมือง เส้ือผ้า งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมไปถึงของฝากที่ระลึก เคร่ืองประดับ และอาหาร
สตรีทฟู้ดแบบพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวได้มาเล่นชมบรรยากาศของผู้คนพื้นเมือง พร้อมกับ

เดินช้อปป้ิงสินค้าได้อย่างสนุกสนาน 
พกัท่ี :   le meridien hotel /the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   พชิติยอดภชูีฟ้า้-วดัรอ่งขุ่น-สงิหป์ารค์-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร หรืออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมท่ีพกัเพื่อขึ้นยอดภูช้ีฟ้าแต่เชา้ 

นำคณะออกเดินทางสู่ อ.เทิง เพื่อขึ้น พิชิตยอดภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงท่ีมีช่ือเสียงของ จ.เชียงราย ท่านจะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%81
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ไดส้ัมผสับรรยากาศของสายลมหนาวบนยอดดอย ( ซ่ึงในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม อากาศประมาณ 0-5 องศา ) ชม
ความพลิ้วไหวของลานทุ่งหญ้าสะวันนา ยามต้องสายลม  น าคณะเดินเท้าสู่จุดสูงสุดบนยอดภู ซ่ึงเป็นจุดชมทะเล
หมอกท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย ถ่ายภาพคู่กับประติมากรรม
ธรรมชาติของหน้าผาท่ีมีลักษณะเป็นผาตัดตรงตระหง่านยื่นไปใน
อากาศเหนือแผ่นดินลาว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือภูช้ีฟ้า ชมวิวทิวทศัน์ของ
แม่น ้ าโขงท่ีไหลเก้ียวกระหวดัเหมือนมงักรทอง  อบอุ่นกบัอาทิตยข์ึ้น
ยามเชา้อนัแสนโรแมนติกบนยอดภู ให้คณะไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศ 
ถ่ายภาพคู่กับบรรยากาศตามอัธยาศัย...ได้เวลาพอสมควรน าคณะ
เดินทางลงจากยอดดอย  หากมีเวลาแวะเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงดอยผาหม่น จุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย นำท่านเที่ยวชม สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขุน 

อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายใน
ไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยู่
ดา้นหน้าแลว้ ยงัมีพื้นท่ีเกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ ไร่บุญ
รอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล 
อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี  มะเขือเทศ ลิ้นจ่ี ล าไย มะม่วง 
กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะ
ปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น บร็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์
เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ให้นกัท่องเท่ียวไดถ้่ายภาพ 
นำตณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย
สร้างขึ้นดว้ยแรงปณิธานท่ีมุ่งมัน่รังสรรค์งานศิลปะท่ีงดงาม 
แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาด
ใหญ่ ลกัษณะเด่นของวดั คือ พระอุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัไป หนา้บนัประดบั 
ดว้ยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารยเ์อง  
**แวะซื้อขอฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

19.50 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE137 

21.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 UNSEEN CHIANGMAI CHIANGRAI4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN เชยีงใหม-่เชยีงราย4วนั (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง) กรณุาเลือกระดบัที่พกั*   
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรมที่พัก *เน่ืองจากช่วงฤดูหนาวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดิอนทาง 
พักระดับ 

โรงแรม3ดาว 
      

พักระดับ 
โรงแรม4ดาว 
   

พักระดับ 
โรงแรม5ดาว 
  

พักท่านเดียว
ตอ่1ห้อง  

เดือนมกราคม  
09-12ม.ค./16-19ม.ค. 
23-26ม.ค./30ม.ค.-02ก.พ. 

12,900 14,900 18,900 สอบถาม 

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-09ก.พ. 12,900 14,900 18,900 สอบถาม 

ตรุษจนี-วาเลนไทน์13-16 ก.พ. 13,900 15,900 19,900 สอบถาม 
20-23ก.พ. 12,900 14,900 18,900 สอบถาม 
27ก.พ.-02มี.ค. 13,900 15,900 19,900 สอบถาม 
เดือนมีนาคม  
06-09มี.ค./13-16ม.ีค. 
20-23มี.ค./27-30ม.ีค. 

12,900 14,900 18,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดยาววันจักรี 03-06/04-07 13,900 15,900 19,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-13/11-14 เม.ย. 18,900 25,900 29,900 สอบถาม 
17-20 เม.ย./24-27เม.ย. 12,900 14,900 18,900 สอบถาม 

**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด10,000-15,000(ช่วงปกติ) 
 โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด25,000 (ช่วงสงกรานต์)  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้24ช.ม.     
อตัราค่าบริการนีร้วม  

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000-25,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
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• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง

ยานพาหนะได ้
 

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN CHIANGMAI-CHIANGRAI4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
 

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์การทำทัวร์มากกว่า20ปี…ทัวร์เราจัดทำเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น  
 โรงแรม ที่ใช้สำหรับโปรแกรมนี ้เราเลือกใช้โรงแรมมาตรฐานดีในแม่ฮ่องสอน 
ไกด์นำทัวร์ เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชำนาญเส้นทาง   
ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน 
เที่ยวแม่ฮ่องสอนทั้งที เที่ยวแบบมาตรฐานดี มีความสุขท้ังครอบครัว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 


