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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร เดินทางเดือนตุลาคม พ.ย. ธ.ค. ปีใหม่
 นำคณะเยือนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม่ เชียงราย4วัน
 โปรแกรมนี้จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยแม่สลอง ดอยที่ปลูกไร่ชาสวยงาม
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศของ ทะเลหมอกบน ยอดภูชี้ฟ้า UNSEEN+++
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศบน ม่อนแจ่ม สถานที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่
 นำคณะเดิน ชมหมู่บ้านแม่กำปอง กับบรรยากาศ อันสงบ บริสุทธิ์ SLOWLIFE
 นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ ไร่ชาฉุยฟง ดอยแม่สลอง
 นำคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น ศาสนสถานที่มีความสวยงามอันวิจิตรคู่เชียงราย
 นำคณะชมบรรยากาศของสามเหลี่ยมทองคำและแม่น้ำโขง ชายแดน3แผ่นดิน
 กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถก
ู บรรจุไว้ในโปรแกรมนีร
้ อให้ทา่ นมาสัมผัส

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน
เดินโดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile และ เที่ยวแม่ฮ่องสอนโดยรถตู้ VIP คณะละ8ท่าน
เดือนมกราคม
09-12ม.ค./16-19ม.ค./23-26ม.ค./30ม.ค.-02ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 06-09ก.พ./ตรุษจีน13-16ก.พ./20-23ก.พ./27กพ-02มีค
เดือนมีนาคม
06-09มี.ค./13-16มี.ค./20-23มี.ค./27-30มี.ค.
เดือนเมษายน
03-06เม.ย./สงกรานต์10-13/11-14/17-20/24-27เม.ย
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วันแรกของการเดินทาง(1)
สนามบินสุวรรณภูม-ิ เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จุดสูงสุดในสยาม-ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติอา่ งกา-น้ำตกวชิรธาร-เชียงใหม่
06.00 น.
07.55 น.
09.15 น.

เที่ยง
บ่าย

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ ไทยสไมล์
ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile เทีย่ วบินที่ WE102
เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ ( *ถ้าบินช่ วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ไฟล์ทบินจะบินเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง)
จังหวัด เชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นเมื อ งใหญ่ และส าคั ญ ที่ สุด ของภาคเหนือ ก่ อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษั ต ริ ย์แห่ ง
ราชวงศ์ มั งรายเมื่อ พ.ศ. 1839 นับ ว่ าเป็ นเมืองเก่ าแก่ ที่มี อ ายุยาวนานถึง 712 ปี และในขณะเดี ยวกันก็ยังเป็ นเมืองที่
รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้ านนาไทยเอาไว้ นาท่ านออกเดินทางโดยรถตู้ปรั บ
อากาศมุ่งหน้ าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (1ช.ม.45นาที)
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารโครงการหลวงอินทนนท์
นำคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งมีพ้นื ที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อาเภอสันป่ าตอง อาเภอจอมทอง และ
อาเภอแม่แจ่ม ประกอบไปด้วยภูเขาสู งสลับซับซ้อนมี “ดอยอินทนนท์ ” ซึ่ งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย นา
สมาชิกเดินทางขึ้นพิชิตจุดที่สูงที่สุดบนยอดดอยซึ่ งสู งจากระดับน้ าทะเล
2,565 เมตร อากาศบนยอดดอยหนาวเย็น ยามฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมี
เมฆหมอกครึ้ มบรรยากาศดัง กล่ าวหาได้ย ากในประเทศไทยต้น ไม้ใ น
บริ เวณยอดดอยแตกต่างจากที่อื่นเพราะมีสภาพเป็ นป่ าโบราณตามต้นไม้มี
ตะไคร้ แ ละมอสจับ เขี ย วครึ้ มพัน ธุ์ ไ ม้ด อกเช่ น กุ ห ลาบป่ า คล้า ยกับ ภู
กระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามากจนเรี ยกกันว่า “ กุหลาบพันปี ” นอกจากนี้ ยงั มี
ลาน “ ข้าวตอกฤๅษี ” ซึ่งเป็ นมอสชนิดหนึ่งขึ้นอยูห่ นาแน่นมีสีเขียวสลับสี
น้ าตาลอ่อนๆมอสชนิ ดนี้ จะขึ้นได้เฉพาะที่ สู ง ความชื้ นมาก และอากาศ
หนาว ให้ สมาชิกได้ ถ่ายภาพคู่กับป้ าย“ สู งสุ ดแดนสยาม ” ไว้เป็ นที่ระลึก
พร้อมนาท่านสั กการะสถูปเจ้ าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่
ในอดีต ซึ่ งเป็ นผูค้ น้ พบยอดดอยแห่ งนี้ นาท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุพนพลภูมิสิริ ซึ่ ง
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ในการฉลองครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจเอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บริ เวณพระมหาธาตุท้ งั 2 ยังเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขาที่สวยงามยิ่ง...ได้เวลา
พอสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดดอย แวะเที่ยวชมความสวยงามของ “น้าตกวชิรธาร” น้าตกที่มีความสวยงามซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ ของป่ าเขา เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

ค่า
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร / หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : U NIMMAN chiangmai HOTEL/changri-la hotel/ใกล้เคียง5ดาว
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วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ม่อนแจ่ม-หมู่บา้ นแม่กำปอง Slow Life Village
โครงการหลวงตีนตก-เชียงราย(เหนือสุดแดนสยาม)-แม่นำ้ กก
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำคณะเดินทางสู่เส้นทางธรรมชาติสายแม่ริม เพื่อไปชมจุดชมวิว”ม่อนแจ่ม” สถานที่เที่ยว

เที่ยง

ยอดนิยมของเชียงใหม่ ม่อนแจ่มเป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยูบ่ ริ เวณหมู่บา้ นม้ง หนอง
หอย อาเภอแม่ริม บนยอดม่อนแจ่มมีพ้ืนที่ไม่กว้างมาก สามารถเดินชมได้ทวั่ ถึง และบนม่อนแจ่ม สามารถชมได้ท้ งั
พระอาทิ ตย์ข้ ึ นและตก ด้านหนึ่ งมองลงไปจะเห็ น วิ วของ อ.แม่ แตง และอ.แม่ ริม ได้ ส่ วนในวันที่ ฟ้ าเปิ ด สามารถ
มองเห็นไกลถึงดอยหลวงเชียงดาวและเขตภูเขาจังหวัดเชียงรายได้ ให้ ท่านด้ ชมวิวสวย สู ดอากาศบริ สุทธิ์ ถ่ ายรู ปกับ
เด็กดอย ชมแปลงพืชผัก และผลไม้ เมืองหนาว ที่ปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ที่นี่ มีร้านค้ า ร้ านอาหารไว้ คอยให้ บริ การ
จะนั่งดื่มกาแฟ หรื อจะทานอาหาร นั่งชมวิว บนกระท่ อม ไม้ ไผ่ ที่อยู่ติดริ มเขา ทาจากไม้ ไผ่ มุงหลังคาด้ วยหญ้ าคา
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้ องอาหาร

บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง Slow Life Village ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติของผืนป่ าและลา
ธาร เสน่ ห์ของหมู่บ ้านแห่ งนี้ คือความเงียบสงบและธรรมชาติ แสน
บริ สุทธิ์ พร้อมโฮมสเตย์ให้เราได้พกั ผ่อนใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านมีน้าตกแม่ กาปอง จุดชมวิว ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวง
ตีน ตก ผาน้ าลอด วัด กัน ธาพฤกษา ร้ านกาแฟท่ ามกลางลาธารและ
ธรรมชาติหลายร้ าน เช่ น ร้ านสว่ างคาตา ร้ าน Teddu cafe ร้ านกาแฟ
บ้ านริ มห้ วยลุงปุ๊ ด & ป้าเป็ ง ร้ านกาแฟชมนก ชมไม้ ฯลฯ ***ใช้เวลา
เดิ น เที่ ย วสบายๆไม่ ต้อ งรี บ เร่ ง ***จากนั้ น ออกเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด
เชียงราย เป็ นหนึ่งจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ นภาคเหนือ เหมาะสาหรับเดินทาง
ไปสัมผัสกับ ความเป็ นธรรมชาติ และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชาวเขา
รวมไปถึงวิถีชีวิตอันเรี ยบง่ายที่น่าค้นหาในฉบับชาวเหนื อ อีกทั้งยังมี
อาหารอัน แสนอร่ อ ยอี ก มากมายที่ รอให้ คุ ณ ได้เดิ น ทางไปลิ้ ม ลอง
รสชาติแบบต้นตารับด้วยตนเอง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางไป
มากที่สุดก็คือ ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เนื่องจากเป็ นช่วงที่อากาศ
ค่อนข้างเย็นสบาย ทาให้การเที่ยวในแต่ละที่เต็มไปด้วยความสดชื่น
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ค่า
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร / หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : le meridien hotel /the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) ดอยแม่สลอง-หมูบ่ า้ นสันติครี -ี ไร่ชาฉุยฟง-ดอยผาฮี้
สามเหลีย่ มทองคำ-เชียงแสน-เชียงราย-ไนท์บาซาร์เชียงราย
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำคณะออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ หมู่บ้านสั นติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็ นชุมชน
ผูอ้ พยพจากกองพล 93 ซึ่ งอพยพจากประเทศพม่าเข้ามาในเขต
ไทย บนดอยแม่ส ลองแห่ งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะเห็ น
ดอกนางพญาเสื อโคร่ ง ซึ่ งเป็ นซากุระพันธุ์ที่เล็กที่สุด สี ชมพูอม
ขาว จะบานสะพรั่ งตลอดแนวทางขึ้นดอยแม่สลอง เป็ นพันธุ์
ไม้ที่ ห าชมได้ย ากในเมื อ งไทย เพราะจะเจริ ญ เติ บ โตอยู่ แ ต่
เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจัดเท่านั้น เดินทางถึงหมู่บา้ นสันติคีรี
บนยอดดอย ท่านจะได้เห็น พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนคริ
นทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างแล้วเสร็ จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็ น พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดียแ์ บบ
ล้านนาประยุกต์ องค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง นาท่านเที่ยวชม
บริ เวณ สุ สานนายพลต้ วน ผูน้ าแห่งกองพัน 5 แห่งกองพล 93 ซึ่ งเสี ยชีวิตที่นี่ เป็ นสุ สานที่สร้างด้วยหิ นอ่อนอยู่บนเขา
บริ เวณที่ต้ งั สุ สานยังเป็ นจุดชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้อย่างกว้างไกล สามารถมองเห็นบ้านสันติคีรีในหุบต่าลงไป
เบื้องล่าง เป็ นจุดชมทิวทัศน์ของหมู่บา้ นที่ สวยงาม ด้านหน้ามีร้านชาสองร้าน ซึ่งจะเชิญชวนให้ผูม้ าเยือนได้ทดลองชิม
ชา นาคณะเที่ยวชมบรรยากาศของ ตลาดท้องถิ่นของชาวจีนฮ่ อ ที่มีสินค้าขึ้นชื่อของดอยแม่สลองมาวางขาย
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นาท่านเที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง มีพ้ืนที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด นอกจากจะได้ชม
ทัศนี ยภาพที่สวยงาม ของไร่ ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และเครื่ องดื่ม เบอเกอรี่ แสน
อร่ อยให้บริ การ เมนู ยอดนิ ยม เช่น ยาทูน่า สปาเก็ตตี้ยูนาน หมัน่ โถวใบชานุ่ ม ชา
เขียว ชาเย็น เค้ก ชาเขียว และเค้กช๊อกโกเลตต่าง ๆ นำท่ านสั ม ผั ส หมู่ บ้ าน
กาแฟดอยผาฮี้ คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ ข้ ึนชื่ อของเชี ยงราย ที่ คดั สรรเมล็ด
กาแฟคุณภาพเยี่ยมส่ งขายตามร้ านกาแฟต่างๆ ทัว่ ประเทศ ไม่
เพียงแต่ชื่อเสี ยงในเรื่ องของกาแฟเท่านั้น แต่ถา้ พูดถึงวิวทิวทัศน์
ของบ้านผาฮี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กนั เพราะที่ ต้ งั อยู่บนดอยสู งโอบ
ล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่ างแปลกตา มีร้านกาแฟภูผา
ฮี้ ที่ มีวิวเบื้องหน้าเป็ นภูเขาและผืนป่ าเขียวขจี มี มุมนั่งเล่นห้อย
ขาชมวิ ว สุ ด เก๋ และมี โ ฮมสเตย์ใ นราคาหลัก ร้ อ ยให้ พ ัก ผ่ อ น
สัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ มีเสน่ห์มากมาย
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นำคณะออกเดินเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ Golden Triangle ซึ่ งเป็ นพื้นที่รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ
ได้ แ ก่ ประเทศไทย, ประเทศลาว , ประเทศพม่ า มี
ลัก ษณะเป็ นพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มบรรจบกัน โดยมี แม่ น้ า
โขงตัดผ่านชายแดนไทย และลาว บริ เวณดังกล่าวยัง
เป็ นที่บรรจบกันของแม่น้ าโขงและแม่น้ ารวก เรี ยกว่า “
สบรวก ” บริ เวณนี้ เคยมีการค้าฝิ่ น โดยแลกเปลี่ ยนกับ
ทองคา มีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคาเป็ นที่รู้จกั ใน
ฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั มีความสาคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่ องจากเป็ น
แหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย
ค่า
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร / อิสระกับการพักผ่ อนตามอัธยาศัย หรื อ เดินเที่ยวไนท์ บาร์ ซาร์ เชียงราย ตลาด
กลางคื น ของเมื อ งเชี ยงราย หรื อ ที่เรี ยกว่ า เชี ยงรายไนท์ บ าซาร์ ถนนคนเดิ นใจกลางเมื อง
เชียงรายที่เต็มไปด้ วยผู้คนมากมายเดินทางออกมาจับจ่ ายใช้ สอยสินค้ าต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นสิ นค้ า
พืน้ เมือง เสื้อผ้ า งานศิลปหัตถกรรมต่ างๆ รวมไปถึงของฝากที่ระลึก เครื่ อ งประดับ และอาหาร
สตรี ทฟู้ดแบบพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวได้ มาเล่ นชมบรรยากาศของผู้คนพื้นเมือง พร้ อมกับ
เดินช้ อปปิ้ งสินค้ าได้ อย่ างสนุกสนาน
พักที่ : le meridien hotel /the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) พิชติ ยอดภูชฟ
ี้ า้ -วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค-สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหาร หรื ออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมที่พกั เพื่อขึ้นยอดภูช้ ีฟ้าแต่เช้า
นำคณะออกเดินทางสู่ อ.เทิง เพื่อขึ้น พิชิตยอดภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่มีชื่อเสี ยงของ จ.เชียงราย ท่านจะ

เที่ยง
บ่าย

19.50 น.
21.20 น.
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ได้สัมผัสบรรยากาศของสายลมหนาวบนยอดดอย ( ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศประมาณ 0-5 องศา ) ชม
ความพลิ้วไหวของลานทุ่ งหญ้ าสะวันนา ยามต้ องสายลม นาคณะเดิ นเท้ าสู่ จุดสู งสุ ด บนยอดภู ซึ่ งเป็ นจุด ชมทะเล
หมอกที่ ส วยงามที่ สุ ด ในประเทศไทย ถ่ายภาพคู่ กับ ประติ ม ากรรม
ธรรมชาติ ข องหน้าผาที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผาตัดตรงตระหง่านยื่นไปใน
อากาศเหนือแผ่นดินลาว ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อภูช้ ีฟ้า ชมวิวทิวทัศน์ของ
แม่น้ าโขงที่ไหลเกี้ยวกระหวัดเหมือนมังกรทอง อบอุ่นกับอาทิตย์ข้ ึน
ยามเช้าอันแสนโรแมนติกบนยอดภู ให้คณะได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ
ถ่ ายภาพคู่ กับ บรรยากาศตามอัธ ยาศัย ...ได้เวลาพอสมควรน าคณะ
เดินทางลงจากยอดดอย หากมีเวลาแวะเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงดอยผาหม่ น จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
นำท่านเที่ยวชม สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็ นไร่ ของบริ ษทั บุญรอด ผูผ้ ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่ องขุน
อ.เมือง จ.เชี ยงราย เป็ นแหล่งท่องเที่ ยว เชิงเกษตรแห่ งใหม่ ภายใน
ไร่ บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลต์ของเบียร์สิงห์ซ่ ึงอยู่
ด้านหน้าแล้ว ยังมี พ้ื นที่ เกษตรกรรม และไร่ ชากว่า 600 ไร่ ไร่ บุญ
รอด ปลูกพืชหลายชนิ ดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล
อาทิ พุ ท รา มะเฟื อง สตอเบอรี่ มะเขื อ เทศ ลิ้ น จี่ ล าไย มะม่ ว ง
กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่ วนพื้นที่ราบจะ
ปลูกพืชไร่ ที่มีชื่อเสี ยง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บร็ อกโคลี่ ฟาร์ มเห็ดหอม และการทาฟาร์มปศุสัตว์
เลี้ยงวัวนม เป็ นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จดั สวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ
นำตณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้ างโดยอาจารย์ เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของไทย
สร้างขึ้นด้วยแรงปณิ ธานที่ มุ่งมัน่ รังสรรค์งานศิ ลปะที่ งดงาม
แปลกตา ผสานวัฒ นะ ธรรมล้ า นนา อย่ า งกลมกลื น ทั้ ง
ลวดลายปูนปั้ นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาด
ใหญ่ ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลาย
กระจกสี เงินแวววาวเป็ นเชิงชั้นลดหลัน่ กันไป หน้าบันประดับ
ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถเป็ นฝี มือภาพเขียนของอาจารย์เอง
**แวะซื้อขอฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile เที่ยวบินที่ WE137
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

 UNSEEN

CHIANGMAI CHIANGRAI4DAYS 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนหลังได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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UNSEEN เชียงใหม่-เชียงราย4วัน (ไปเครือ่ ง-กลับเครือ่ ง) กรุณาเลือกระดับที่พกั *
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการจองตั๋ว
เครื่องบิน และโรงแรมที่พัก *เนื่องจากช่วงฤดูหนาวตั๋วและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์*
วันออกเดิอนทาง
เดือนมกราคม
09-12ม.ค./16-19ม.ค.
23-26ม.ค./30ม.ค.-02ก.พ.

เดือนกุมภาพันธ์
06-09ก.พ.
ตรุษจีน-วาเลนไทน์13-16 ก.พ.
20-23ก.พ.
27ก.พ.-02มี.ค.

เดือนมีนาคม
06-09มี.ค./13-16มี.ค.
20-23มี.ค./27-30มี.ค.

เดือนเมษายน

หยุดยาววันจักรี 03-06/04-07
สงกรานต์ 10-13/11-14 เม.ย.
17-20 เม.ย./24-27เม.ย.

พักระดับ
พักระดับ
พักระดับ
โรงแรม3ดาว โรงแรม4ดาว โรงแรม5ดาว พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง
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สอบถาม

18,900
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25,900
14,900

29,900
18,900

สอบถาม
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.
อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครือ
่ งบินโดยการบินไทยสไมล์ (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่ารถตู ้ปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ
• ค่ารถนาเทีย่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ าการจอง ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุใน
ระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอก
• ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับสาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกาหนดไว ้

เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุ ณ าจองล่ ว งหน้ าพร้ อ มชำระงวดแรก

10,000-25,000 บาทก่อ นการเดิ น ทาง พร้อ มแฟกซ์ส ำเนาหน้าหนัง สือ เดิน ทาง
Passport และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ
่ งบินที่ใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือ เลื่อนวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อ นหรือเลือ
่ นวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับ ตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน
• โปรแกรมการท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลง หรือตัดออกได ้ตามความเหมะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสถานการณ์ระหว่าง
การเดินทาง สภาพภูมอ
ิ ากาศไม่เอือ
้ อานวย /การจราจรติดขัดจนเป็ นเหตุทาให ้เสียเวลาในการท่องเทีย
่ วโปรแกรมอืน
่ / ปิ ดถนน / ฝนตกหนัก /น้ าท่วม /
หิมะตกหนักปิ ดผิวทางการจราจร/ รถโค ้ชหมดเวลาวิง่ ซึง่ คนขับต ้องพักผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให ้วิง่ เกินวันละ12ช.ม. เพือ
่ ความปลอดภัยของหมู่
คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท ้วง / ถนนปิ ดซ่อมแซมจนทาให ้รถติดเป็ นเวลานาน / ตามโบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธท
ี างศาสนา ซึง่ ไม่เปิ ดให ้เข ้าชม / เกิด
อุบัตเิ หตุบนท ้องถนนจนทาให ้รถติดเป็ นเวลานาน / การต่อคิวเข ้าสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีใ่ ช ้เวลานานเกินไป/ ลูกทัวร์ในคณะบางท่านหลง หรือไม่มาตรงเวลา
นัดหมายของหัวหน ้าทัวร์ จนทาให ้เสียโปรแกรมท่องเทีย
่ วจุดอืน
่ และสถานการณ์เฉพาะหน ้าอืน
่ ๆ ทีท
่ าให ้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วได ้
อย่างปลอดภัยและสะดวก โดย จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็ นสิง่ สาคัญ
• ภาพประกอบใช ้เพือ
่ การโฆษณาเท่านัน
้
• เรือ
่ งทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน และอาหารที่ Request บนเครือ
่ งบิน ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ เนื่องจากเป็ นระบบของทางสายการบิน แต่ทางเราจะ
พยายามทาตามทีท
่ า่ น Request มา แต่จะได ้หรือไม่ได ้ตามทีท
่ า่ นต ้องการขึน
้ อยูก
่ ับทางสายการบินเป็ นผู ้กาหนด จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดพิจารณา
• กรณีร ้านอาหารไม่เปิ ดบริการในวันทีท
่ า่ นเดินทางไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นร ้านอาหาร เพือ
่ ความสะดวกในการเดินทาง และไม่เสีย
โปรแกรมท่องเทีย
่ ว

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดสาคัญประเทศไทย ทีต
่ ้อง
การันตี และมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ท่านไม่อาจขอคืนเงินได ้

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วันขึน
้ ไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 % ต่อท่าน
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนหลังได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
ทีมงานที่มีประสบการณ์การทำทัวร์มากกว่า20ปี…ทัวร์เราจัดทำเส้นทางเอง...ไม่ส่งต่อทัวร์อื่น
 โรงแรม ที่ใช้สำหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใช้โรงแรมมาตรฐานดีในแม่ฮ่องสอน
ไกด์นำทัวร์ เราคัดสรรแต่มืออาชีพ มีความชำนาญเส้นทาง
ครอบครัวท่านจะได้รับความรู้ และการบริการเป็นอย่างดี...ประทับใจแน่นอน
เที่ยวแม่ฮ่องสอนทั้งที เที่ยวแบบมาตรฐานดี มีความสุขทั้งครอบครัว

