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เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ้ำแบบใครเดินทาง เดือนมีนาคม-สงกรานต์-ตุลาคม 
                      นำคณะเยือนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม ่เชียงราย3วัน   

   โปรแกรมนี้จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด กิ่วแม่ปาน จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเชียงใหม่     
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศของ ทะเลหมอกภูช้ีฟ้า สุดยอดธรรมชาติเชียงราย    
 นำคณะสัมผัสบรรยากาศบน ม่อนแจ่ม สถานที่มีชื่อเสียง ของเชียงใหม่       
 นำคณะเดิน ชมหมู่บ้านแม่กำปอง กับบรรยากาศ อันสงบ บริสุทธิ์SLOWLIFE       

   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงาม วัดร่องขุ่น และ วัดร่องเสือเต้น 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2คืน 
ออกเดินโดยสายการบินไทยสไมล์THAI smileและนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้VIPคณะละ8ท่าน  
เดือนมีนาคม  06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-05เม.ย./สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15เม.ย.
เดือนเมษายน  17-19เม.ย./24-26เม.ย. 
เดือนพฤษภาคม 01-03พ.ค./08-10พ.ค./15-17พ.ค./22-24พ.ค./29-31 
เดือนมิถุนายน 03-05มิ.ย./05-07มิ.ย./12-14มิ.ย./19-21มิ.ย./26-28มยิ 
เดือนกรกฎาคม 03-05ก.ค./10-12ก.ค./17-19ก.ค./24-26ก.ค./25-27กค 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงใหม่-มอ่นแจม่-วดัพระธาตดุอยสเุทพ 
                                  เขตเมอืงเกา่เชยีงใหม่-ประตทูา่แพ-ถนนนมิมานเหมนิท ์
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์  
07.55 น. น าคณะออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE102 เสิร์ฟอาหาร 

 *หากกรณีท่านส ารองท่ีนัง่ล่าชา้ หรือไฟลท์เตม็ หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE104 0845-0955 

09.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่มีเขตเมืองท่ีจดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย
รองจากกรุงเทพมหานคร มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี "ค าเมือง" 
เป็นภาษาท้องถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวฒันธรรม 
และมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก โดยเร่ิมวางตวัเป็นนครสร้างสรรค ์
และไดรั้บการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรคข์องโลกทางดา้นหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบา้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ม่อนแจ่ม ดอยท่ีสามารถขึ้น
ไปสัมผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติภูเขาสี เขียว พร้อมเก็บภาพกับ
ดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตรอร์เบอร์ร่ี เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ชาวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มืองหนาวม่อนแจ่ม 

สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ถา้อยากเห็นทะเลหมอกสวยแบบฟูแน่น 
ม่อนแจ่ม จุดชมวิวท่ีสามารถขึ้นไปสัมผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติ
ท่ีกวา้งไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอร์ว
เบอร์ร่ี เลือกซ้ือผลิตภณัฑช์าวดอย เส้ือผา้พื้นเมือง พืชผกัผลไมเ้มือง
หนาว และการเล่นรถแรลล่ีแบบชาวดอยแสนสนุกท่ีไม่ควรพลาด 
แต่ปัจจุบนั ม่อนแจ่ม ปรับโฉมใหม่มีจุดท่องเท่ียว คือ ทุ่งดอกไม้ไร่

ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอร่ีปลายฟ้า สกายวอล์ม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นทุ่งกวา้งในพื้นท่ีลดหลัน่ไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผกั
ขั้นบนัไดอยู่เบ้ืองหนา้ ซ่ึงทุ่งดอกไมมี้ให้ชมแบบเต็มอ่ิมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นตน้ไป ภายในไร่ดอกลม
หนาว เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี 
ท่ีปลูกแซมกนั จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวง
ไม่มีแลว้ แต่มีแปลงดอกไมเ้ลก็ๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปล่ียนเป็นลานชมวิว และร้านอาหารเลก็ๆของชาวบา้น  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร  น าท่านออกเดินทางสู่ ดอยสุเทพ ท่ียงัสมบูรณ์ดว้ยสภาพ ธรรมชาติทั้งพืช
พรรณและสัตวป่์า โดยเฉพาะนก บนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียว ต่างๆ ให้เท่ียว
ชมไดต้ลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือว่า ดอยออ้ยชา้ง ส าหรับดอยสุเทพท่ีเรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือท่ีไดม้าจาก “พระฤาษี
วาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะอยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีมาแลว้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะแม เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี

ความส าคญัทางศาสนาและประวติัศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.
1927 มีบนัไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วดั 306 ขั้นภายใน วดัเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ท่ีใตฐ้านพระเจดียมี์
พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจา้บรรจุอยู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพมีช่ือ เต็มวา่ “วดัพระบรมธาตุดอย
สุเทพวรวิหาร” ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นปูชนียสถานท่ี แสดงออกถึงศิลปกรรมลา้นนาไทยท่ีส าคญั คู่เมืองเชียงใหม่ รอบองค์
พระบรมธาตุ และท่านสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่จากลานพระธาตุดา้นบน 
น าท่านนัง่รถชมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ถ่ายรูปกบั ประตูท่าแพ เป็นหน่ึงจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ถา้ไม่มาก็ไม่

ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาถ่ายภาพเดิน
ผา่นฝงูนกพิราบท่ีบินผ่านตวัไปมา หรือแนบพิงอิงก าแพงอิฐสี
ส้มและประตูสวยงามท่ีมีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้าและเยน็ท่ีมีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณก าแพง จะ
สวยงามมาก  บริเวณรอบก าแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีคุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ ายรูปท่ีจุดน้ี 
ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีมีบานประตู และ

เป็นจุดตั้งตน้ของถนนคนเดินท่าแพในวนัอาทิตย ์อีกทั้งยงัเป็นลานจดักิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ 
น าท่านเดินเท่ียว ถนนนิมานเหมินทร์ ถนนสายการคา้และบนัเทิงเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านกาแฟ ท่ีพกัและร้านอาหาร 
แนวๆ มากมาย โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค ์หากตอ้งการมาอพัเดทความทนัสมยั ตอ้งไม่พลาด 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงใหม่ ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   U NIMMAN chiangmai HOTEL/ changri-la hotel/ ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  ชมทะเลหมอกดอยอนิทนนท-์กิว่แมป่าน-ศนูยศ์กึษาธรรมชาตอิา่งกา 
           ปา้ยสงูสดุแดนสยาม-กหุลาบพนัป-ีพระมหาธาต-ุนำ้ตกวชริธาร-บา้นแมก่ำปอง-เชยีงราย  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร หรืออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมท่ีพกัเพื่อขึ้นดอยอินทนนทแ์ต่เชา้ 
 น าคณะออกเดินทางสู่ กิ่วแม่ปาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรง กม.ท่ี 42 ของถนนสายจอมทอง-

ยอดดอยอินทนนท ์เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็นวงรอบระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีระดบัความ
สูงประมาณ 2,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลถือ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึน และทะเลหมอกท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง ของ

ดอยอินททนท์ เส้นทางช่วงแรกผา่นเขา้ไปในป่าดิบเขาซ่ึงมี บรรยากาศร่มคร้ึม มีแสงแดดส่องลงมาเพียงร าไรตามพื้น
ป่าเต็มไปดว้ย เฟินหลากหลายชนิด มีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคนตน้ไมแ้ละบริเวณริมห้วยท่ีชุมช้ืน ทางจะเดินขึ้นเขา
จนทะลุออก ยงัทุ่งหญา้โล่งกวา้ง ของ สันก่ิวแม่ปานซ่ึงมีแสง แดดจา้และสายลมแรงมาถึงจุดชมวิวสูงสุด ถดัจากจุดชม
วิวไปจะเป็นทางเดิน เลียบไปตามสันเขาเลียบหนา้ผา มีความกวา้งประมาณ 1 เมตร ซ่ึงจะสามารถเดินไดเ้พียงคนเดียว 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ก่ิวแม่ปาน” ระหวา่งทางจะมีตน้ไม ้นอ้ยใหญ่ ใหช้มอยา่งเพลิดเพลิน  

 น าคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่
แจ่ม ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อนมี ดอยอินทนนท์ซ่ึ งเป็นยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย พิชิตจุดท่ีสูงท่ีสุดบนยอดดอยซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเล2,565 
เมตร อากาศบนยอดดอยหนาวเยน็ ยามฤดูหนาวอากาศหนาวจดัมีเมฆหมอกคร้ึม
บรรยากาศดงักล่าวหาไดย้ากในประเทศไทยตน้ไมใ้นบริเวณยอดดอยแตกต่าง
จากท่ีอ่ืนเพราะมีสภาพเป็นป่าโบราณตามตน้ไมมี้ตะไคร้และมอสจบัเขียวคร้ึม
พนัธุ์ไมด้อกเช่น กุหลาบป่า คลา้ยกบัภูกระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามากจนเรียกกนัว่า 
กุหลาบพันปี นอกจากน้ียงัมีลาน  ข้าวตอกฤๅษี ซ่ึงเป็นมอสชนิดหน่ึงขึ้นอยู่
หนาแน่นมีสีเขียวสลบัสีน ้ าตาลอ่อนๆมอสชนิดน้ีจะขึ้นไดเ้ฉพาะท่ีสูง ความช้ืน
มาก และอากาศหนาว  ใหส้มาชิกไดถ้่ายภาพคู่กบั ป้ายสูงสุดแดนสยาม ไวเ้ป็นท่ี
ระลึก พร้อมน าท่าน สักการะสถูปเจา้อินทรวิชยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ในอดีต ซ่ึงเป็นผูค้น้พบยอดดอยแห่งน้ี  
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น าท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุพนพลภูมิสิริ ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการฉลอง
ครบรอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจเอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ  บริเวณ
พระมหาธาตุทั้ง 2 ยงัเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภูเขาท่ีสวยงามยิ่ง...ไดเ้วลาพอสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอด
ดอย เท่ียวชมความสวยงาม“น ้าตกวชิรธาร” น ้าตกที่มีความสวยงามซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของป่าเขา  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารอินทนนทไ์ฮแลนด์รีสอร์ท หรือในตวัเมืองเชียงใหม่   

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง  Slow Life Village  ท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของผืนป่าและล าธาร  

เสน่ห์ของหมู่บา้นแห่งน้ีคือความเงียบสงบและธรรมชาติแสนบริสุทธ์ิ พร้อมโฮมสเตยใ์ห้เราไดพ้กัผ่อนใกลชิ้ดกบัวิถี
ชีวิตชาวบา้น ภายในหมู่บ้านมีน ้าตกแม่ก าปอง จุดชมวิว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ผาน ้าลอด วัดกันธาพฤกษา 

ร้านกาแฟท่ามกลางล าธารและธรรมชาติหลายร้าน เช่น ร้านสว่างคาตา ร้าน Teddu cafe 
ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง ร้านกาแฟชมนก ชมไม้ ฯลฯ ***ใชเ้วลาเดินเท่ียว
สบายๆไม่ตอ้งรีบเร่ง***จากนั้นออกเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงราย เป็นหน่ึงจงัหวดัท่ีตั้งอยู่
ในภาคเหนือ เหมาะส าหรับเดินทางไปสัมผสักับความเป็นธรรมชาติ และเรียนรู้
วฒันธรรมของชาวเขา รวมไปถึงวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายท่ีน่าคน้หาในฉบบัชาวเหนือ อีกทั้ง
ยงัมีอาหารอนัแสนอร่อยมากมายท่ีรอใหคุ้ณไดเ้ดินทางไปลิ้มลอง รสชาติแบบตน้ต ารับ  
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เท่ียวชม วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ท่ีชุมชนร่องเสือเตน้ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ไฮไลตท่ี์ส าคญัอยู่ท่ี
พระอุโบสถสีน ้ าเงินท่ีสร้างขึ้น ดว้ยศิลปะแบบไทยประยุกตท่ี์
มีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรคข์อง 
นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย 
ซ่ึ งเคยเป็นลูก ศิษย์ของ อ.เฉ ลิมชัย  โฆษิ ตพิพัฒน์  เป็น
ศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบั
สีทอง ลวดลายต่างๆ ท่ีพร้ิวไหว โดยเฉพาะประติมากรรม
บนัไดพญานาคท่ีใชเ้ฉดสีเดียวกนันั้นมีความชดชอ้ยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงราย ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   LE MERIDIEN CHIANGRAI / the riverie by katathani/ใกล้เคยีง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   พชิติยอดภชูีฟ้า้-วดัร่องขุน่-สงิหป์ารค์-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร หรืออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมท่ีพกัเพื่อขึ้นยอดภูช้ีฟ้าแต่เชา้ 

นำคณะออกเดินทางสู่ อ.เทิง เพื่อขึ้น พิชิตยอดภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงท่ีมีช่ือเสียงของ จ.เชียงราย ท่านจะ 

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  ผา่นชม สถานีเกษตรหลวงดอยผาหม่น จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
บ่าย นำท่านเที่ยวชม สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขุน 

อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอด
นอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เลตข์องเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่า้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นท่ี
เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความ
เหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ 
ลิ้นจ่ี ล าไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วน
พื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น 
บร็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว์ เล้ียงววันม เป็นต้น

รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ้่ายภาพ 
นำตณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย
สร้างขึ้นดว้ยแรงปณิธานท่ีมุ่งมัน่รังสรรคง์านศิลปะท่ีงดงาม 
แปลกตา ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดบักระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาด
ใหญ่  ลักษณะเด่นของวัด  คือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วย 
ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กันไป หน้า
บนัประดบั ดว้ยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตา ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารยเ์อง  
**แวะซื้อขอฝากพื้นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

20.15 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE137  เสิร์ฟอาหาร 

21.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN CHIANGMAI CHIANGRAI3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
 
ส่ิงท่ีท่านจะไดรั้บเม่ือ ท่องเท่ียวทวัร์ภายในประเทศกบัเรา WORLDTRAVELLER ทวัร์ในประเทศแบบดีดี เราจดัเอง ท าเอง มัน่ใจได ้
1. ถา้ท่านเลือกราคาทวัร์แบบ 4-5 ดาว เราจดัโรงแรม มาตรฐานดีท่ีจงัหวดันั้นมี สมกบัราคาท่ีท่านซ้ือ (*ยกเวน้เลือกทวัร์แบบ3ดาว) 
2. อาหารเราคดัเลือกเมนูดี คดัร้านท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานดี มาบริการท่าน ไม่ท าใหเ้สียช่ือ  
3. บริการอาหารครบทุกม้ือ สะดวกสบาย ไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่มหาอาหารทานเอง 
4. ไกดท่ี์คอยดูแลอ านวยความสะดวกเราคดัคนเก่ง และช านาญงานไปดูแลลูกคา้ทุกท่าน 
5. รถท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว รถทุกคนัตอ้งใหม่  และสะอาด บริการดีแน่นอนครับ  
6. สายการบินไทยสไมลท่ี์เราจดั รวมกระเป๋าโหลด20ก.ก.รวมกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง7ก.ก. รวมภาษีและประกนัภยัการบิน ไม่มีเก็บเพิ่ม 
7. ทุกท่านขึ่นเคร่ือง และลงเคร่ืองท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินใหญ่ ทนัสมยั สะดวกสบาย ในการเดินทาง 
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UNSEEN เชยีงใหม-่เชยีงราย3วนั (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง) กรณุาเลือกระดบัที่พกั*   
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง  
พักโรงแรม 

3ดาว 
 

พักโรงแรม 
4ดาว 
 

พักโรงแรม 
5ดาว 

 

พักท่านเดียว 
1ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 
เดือนมนีาคม  
06-08มี.ค./13-15ม.ีค. 
20-22มี.ค./27-29ม.ีค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-05 เม.ย. 11,900 12,900 16,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-12 /11-13 เม.ย 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 12-14/13-15 เม.ย. 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
17-19 เม.ย./24-26เม.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

08-10พ.ค./15-17พ.ค. 
22-24พ.ค./29-31พ.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนมถิุนายน 
05-07มิ.ย./12-14ม.ิย. 
19-21มิ.ย./26-28ม.ิย. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกรกฎาคม 
03-05ก.ค./10-12ก.ค. 
17-19ก.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

หบดุอาสาฬบชูา 24-26ก.ค. 14,900 15,900 19,900 สอบถาม 
31ก.ค.-02ก.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 
เดือนสิงหาคม 
07-09ส.ค./12-14 ส.ค. 
14-16/21-23/28-30ส.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกนัยายน 
04-06ก.ย./11-13ก.ย. 
18-20ก.ย./25-27ก.ย. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนตุลาคม 
02-04ต.ค./09-11ต.ค. 
16-18ต.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

หยุดวันปิยะ 23-25ต.ค. 13,900 14,900 19,900 สอบถาม 
30ต.ค.-01พ.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

***หากท่านสำรองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด12,000(ช่วงปกติ)หรือชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-18,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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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 12,000-18,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• 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 ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส 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 
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

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


