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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ  าแบบใครเดินทางเดือนธันวาคม-พฤษภาคม2565 
                      น าคณะเยอืนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม ่3วัน   

   โปรแกรมนี จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศบน อ่างกาหลวง ที่มีความเป็นธรรมชาติบนยอดอย     
 น าคณะเที่ยวชมความอลังการของ ฮิโนกิแลนด์ เมืองญี่ปุ่นจ าลองที่สวยงาม    
 น าคณะสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ ของเชียงใหม่       
 น าคณะเดิน ชมหมู่บ้านแม่ก าปอง กับบรรยากาศ อันสงบ บริสุทธิ์SLOWLIFE       
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงาม วัดพระธาตุดอยค า อันศักด์ิสิทธิ ์
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
เดือนธันวาคม           คริสมาสต์ 24-26ธ.ค./25-27ธ.ค. 
เทศกาลปีใหม่  30ธ.ค.-01ม.ค. /31ธ.ค.-02ม.ค. /01-03ม.ค. 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)    สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงใหม่-พชิิตดอยอนิทนนท(์สงูทีส่ดุในไทย) 
                อา่งกา-ปา้ยสงูสดุแดนสยาม-กหุลาบพนัป-ีพระมหาธาต-ุน า้ตกวชริธาร-อ.เชยีงดาว 
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยสไมล์  
07.55 น. น าคณะออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE102  เสิร์ฟของว่าง 

 *หากกรณีท่านส ารองท่ีนัง่ล่าชา้ หรือไฟลท์เตม็ หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE104 0845-0955 
09.15น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่มีเขตเมืองท่ีจดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย

รองจากกรุงเทพมหานคร มีประวติัศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ มี "ค าเมือง" เป็นภาษาทอ้งถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้ง
ด้านประเพณีวฒันธรรม และมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก โดยเร่ิมวางตวัเป็นนคร
สร้างสรรค ์และไดรั้บการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางดา้นหตัถกรรม 
น าคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์  ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ี

อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่แจ่ม ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นมี ดอยอินทนนท์ *เป็น
ยอดเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศไทย พิชิตจุดท่ีสูงท่ีสุดบนยอดดอยซ่ึงสูงจากระดับน ้ าทะเล2,565 เมตร อากาศบน
ยอดดอยหนาวเย็น ยามฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมีเมฆหมอกคร้ึม
บรรยากาศดงักล่าวหาได้ยากในประเทศไทยตน้ไมใ้นบริเวณยอดดอย
แตกต่างจากท่ีอ่ืนเพราะมีสภาพเป็นป่าโบราณตามต้นไมมี้ตะไคร้และ

มอสจบัเขียวคร้ึมพนัธ์ุไมด้อกเช่น กุหลาบป่า คลา้ยกบั
ภูกระดึง แต่สูงใหญ่กวา่มากจนเรียกกนัวา่ กุหลาบพนั
ปี นอกจากน้ียงัมีลาน  ขา้วตอกฤๅษี ซ่ึงเป็นมอสชนิด
หน่ึงข้ึนอยูห่นาแน่นมีสีเขียวสลบัสีน ้ าตาลอ่อนๆมอส
ชนิดน้ีจะข้ึนได้เฉพาะท่ีสูง ความช้ืนมาก และอากาศ
หนาว  ให้สมาชิกได้ถ่ายภาพคู่กับ ป้ายสูงสุดแดน

สยาม ซ่ึงเป็นจุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 อยูบ่นเทือกเขาถนน
ธงชยั พร้อมสักการะ สถูปพระเจา้อินทวิชยานนท์ หรือ กู่พระเจา้อินทวิ
ชยานนท ์ซ่ึงพระราชชายาเจา้ดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จ ประพาสประทบัพกัแรมบน

ยอดดอยอินทนนท ์และโปรดใหส้ร้างกู่บรรจุพระอฐิัของ พระเจา้อินทวชิยานนท ์เจา้หลวงเชียงใหม่ 
องค์ท่ี 7 ผูเ้ป็นพระราชบิดาไว ้ณ ท่ีน้ี และกองทพัอากาศได้สร้างเจดียอ์งค์เล็กข้ึนไวข้า้งกู่องค์เดิม 
เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระเจา้อินทวชิยานนท ์เม่ือปี 2518 น าท่านเดินไปชม 
จุดสูงท่ีสุดในประเทศไทย สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 2,565.3341 เมตร อากาศหนาว

เยน็ตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดประมาณ -8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ 12 องศาเซลเซียส สภาพป่าเป็นลกัษณะป่าเมืองหนาว มีพนัธ์ุไมแ้ปลก
ท่ีหาดูท่ีอ่ืนๆ ไดย้าก เช่น กุหลาบพนัปี ไมอ้บเชย พวกมอส ขา้วตอกฤๅษี เฟิร์น
ออสมนัดา้ กลว้ยไมร้องเทา้นารี ฯลฯ การจะไปจุดสูงสุดแดนสยามตอ้งเดินตาม
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา...แค่ไม่ก่ีร้อยเมตรก็ถึง อากาศสดช่ืนบริสุทธ์ิ  

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
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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น าท่าน สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ท่ีอยู่เคียงคู่กนั 
เป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคญั พระธาตุสร้างข้ึนโดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย
โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เม่ือพ.ศ. 2530 และพระ

มหาธาตุนภพลภูมิสิรสร้างถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ใน วโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ เม่ือพ.ศ. 2535 รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนทไ์ดอ้ยา่งสวยงาม 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารโครงการเกษตรหลวงอินทนนท ์(เสิร์ฟ เมนูปลาเทราส์*แต่จะมีเฉพาะฤดูเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
เดินเท่ียวชม สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  สถานีวิจยัท่ีด าเนินงานวิจยัดา้นไมด้อก ไมป้ระดบัพืชผลและไมผ้ล ความ
น่าสนใจของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  คือ สวน 80 ท่ีแต่งแต้มด้วย
ดอกไม้เมืองหนาวนานาพนัธ์ุ โรงเรือนจดัแสดงพนัธ์ุไม้ชนิดต่างๆ เช่น 
กล้วยไม้ เฟิ ร์น สวนกุหลาบพันปี  ปิโกเนีย รวมถึงโรงเรือนปลูกผัก 
นอกจากน้ีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ์ยงัให้บริการร้านอาหารสโมส ท่ีข้ึน
ช่ือในเร่ืองของรสชาติอาหาร มีเมนูหลากหลายชนิด คดัสรรวตัถุดิบสั่งตรง
จากโครงการหลวงโดยเฉพาะผกัสด พร้อมเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากโครงการ 

น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ น ้าตกวชิรธาร เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ เดิมช่ือตาดฆอ้ง
โยง ตวัน ้ าตกอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 750 เมตร น ้ าจะด่ิงจากผา ดา้นบน ตกลง
สู่แอ่งน ้ าเบ้ืองล่าง ในช่วงท่ีมีน ้ ามากละอองน ้ าจะสาดกระเซ็นไปทัว่บริเวณรู้สึกได้ถึง
ความเยน็และชุ่มช้ืน สะพานไม ้ท่ีทอดยาวเขา้ไปหาหนา้ผานั้นจะเปียกล่ืนอยูต่ลอดเวลา
ในฤดูน ้ ามาก แต่หากเดิน เขา้ไปจนสุดจากจุดนั้นจะได้สัมผสักบั วามงาม ของน ้ าตก 
มากท่ีสุดตรงขา้มน ้าตกจะมีหนา้ผาสูงชนั เรียกวา่  ผาแวน่แกว้ น าท่านเดินทางสู่เชียงดาว 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อีกหน่ึงเมืองแสนสงบท่ีรายลอ้ม
ดว้ยธรรมชาติและความงดงามของดอยหลวงเชียงดาวอนัยิ่งใหญ่ 
เม่ือเราก้าวเขา้สู่เมืองแห่งน้ีส่ิงหน่ึงท่ีเราจะสัมผสัได้คือ  การใช้
ชีวิตของผูค้นท่ีเรียบง่าย ความสมบูรณ์ของป่าไม ้และความเขียว
ชอุ่มของทุ่งนาเขียวขจี เป็นบรรยากาศท่ีเรียกไดว้า่สงบสบาย ไม่
ตอ้งเร่งรีบ น าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัท่ามกลางธรรมชาติ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงใหม่ ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   the wes village chiang-dao hotel / azalea village resort/หรือใกล้เคียง 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   เชยีงดาว-พชิิตดอยอา่งขาง-สถานเีกษตรหลวง-สวนดอกไม ้
                                    หมูบ่า้นคุม้-บา้นนอแล-ฮโินกแิลนด(์เมอืงญีปุ่น่)-เชยีงใหม ่

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าคณะเดินทางพิชิต ดอยอ่างขาง ตั้งอยูบ่นทิวเขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 
1,928 เมตร เป็นท่ีตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2512 ตาม
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวท่ีวา่ ให้เขาช่วยตวัเอง เปล่ียนพื้นท่ี
จากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวท่ีสร้างรายไดดี้กวา่เก่าก่อน สภาพอากาศเยน็ 
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนยูนาน  ไทย

ใหญ่ มูเซอด า และปะหล่อง อาศยัอยูป่ระมาณ 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บา้น น าท่านเขา้ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซ่ึง
เป็นโครงการหลวงแห่งแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระราชด าริจดัตั้งข้ึนโดย

พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์เพื่อซ้ือท่ีดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหน่ึง จากนั้นจึงโปรดเกลา้ฯ ตั้ง
โครงการหลวงข้ึน เพื่อใชเ้ป็น สถานีวิจยัและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผกั ไมผ้ล ไมด้อกเมือง
หนาว เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซ่ึงต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานนามวา่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดว้ยความ
สวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ท าให้ต่อมา
สถานีเกษตรฯ จึงไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาเท่ียวชมได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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*ดอกซากุระจะบานช่วงกลางเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ของทุกปี*ทั้งน้ีอยูท่ี่สภาพของอากาศในแต่ละปีนะคะ 
น าท่านเดินเที่ยวชม สวนสมเด็จซ่ึงต้ังอยู่ ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือ
โรงเรือน เพ าะพั น ธ์ุกุหลาบ  และ เรือนดอกไม้ ต้ั งอยู่ ต รงข้ ามสวน

สมเด็จ  ถดัไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และ
สโมสรอ่างขางซ่ึงเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วย

และโรงเรือนรวบรวมพันธ์ุผักซ่ึงอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ดอกไมเ้มืองหนาวใน
สวนสมเด็จจะปลูกหมุนเวียนในทุกปีและแตกต่างกนัตามฤดูกาล เพราะฉะนั้นมาเท่ียวในแต่ละปีก็จะเห็นการจดัสวน 

ดอกไม ้พนัธ์ุไมท่ี้ต่างกนั น าท่านเดินเท่ียวชม หมู่บา้นหลวง หมู่บา้นของชาวจีนยนูานท่ีอพยพมา
จากประเทศจีน ตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยอาชีพหลกัของชาวบา้น จะเป็นอาชีพดา้น
การเกษตร ซ่ึงจะปลูกผลไม ้อาทิเช่น พีช พลมั สาล่ี นอกจากน้ีภายในหมู่บา้น ยงัมีร้านอาหารจีน
ยูนาน จ าหน่ายขา้วซอยและ ซาลาเปารสชาติดีสไตล์จีนยูนนานให้นกัท่องเท่ียว ไดล้องชิมอีก
ดว้ย น าท่านชม ไร่ชา2000 อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามเป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นเคล้า

สายหมอก ไดเ้ห็นบรรยากาศของร้ิวลายของแปลงชาไล่ระดบัในมุมสูง  ไร่ชาสองพนัจะอยูอ่ยูท่างซ้ายมือก่อนถึงบา้น
นอแล น าท่านชม ฐานปฎิบติัการนอแล ตั้งอยู ่ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกบั
หมู่บ้านนอแล ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของ
ประเทศพม่าเห็นวิวทิวทศัน์ของขุนเขาในยามเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอก
อนัสวยงามถึงแมใ้นยามสายก็ยงัเห็นทะเลหมอกได ้ ไม่ไกลจากจุดชมวิวคือ 
หมู่บา้นนอแลเป็นหมู่บา้นของชาวเขาเผาปะหล่องท่ีอพยพ มาจากประเทศพม่า 
นักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้ นอกจากน้ียงัมีของท่ีระลึกจ าหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า 
ผา้พนัคอ ผา้ถุง ซ่ึงถือเป็นฝีมือของชาวเขา ใหท้่านไดห้ามุมถ่ายภาพววิสวยๆ เดินเล่นชมววิในบรรยากาศแบบสบายๆ 

เท่ียง    บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารโครงการเกษตรหลวงอ่างขาง /น าท่านเดินทางเดินทางลงจากยอดอดย  
บ่าย น าท่านเขา้ชม ฮิโนกิแลนด์ Hinokiland ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 83 ไร่ มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท  ณ. อ าเภอไชยปราการ 

จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอไชยปราการจดัตั้งเป็นก่ิงอ าเภอเม่ือปี พ.ศ. 2531 โดย
แยกออกจากอ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการถือเป็นอ าเภอท่ีเต็มไปดว้ยความบ
บริสุทธ์ิและความงดงามของธรรมชาตินับเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมี
ผลิตผลทางด้านการเกษตรหลากหลาย อาทิเช่น กระเทียม ล้ินจ่ี  เป็นต้น 
และฮิโนกิแลนด์ไดต้ั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและววิอนัสวยงาม
ท่ามกลางธรรมชาติ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) มีความเป็นมาโดยเร่ิมจาก
ความคิดความฝันของ คุณอนิรุทธ์ิ จึงสุดประเสริฐ ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ 

บริษทั บ้านไม้หอม ฮิโนกิไชยปราการ จ ากดั ซ่ึงท่านเองได้อยู่ญ่ีปุ่นมา
นานเกือบ 20 ปี ตลอดเวลาไดคิ้ดและฝันวา่อยากท าส่ิงน้ี ฮิโนกิแลนด์เกิด
จากความคิดความฝันและการลงมือท าเองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดพื้นท่ีเอง  ฮิโนกิ เป็นไมส้นชนิดหน่ึงท่ีมีกล่ิน
หอมเป็น เอกลกัษณ์และค่อนขา้งหายากมากๆในโลกชนิดหน่ึงเลยก็วา่ได ้ 



 
 

Page 6. 
แต่ไดถู้กน ามาสร้างเป็นปราสาทไวณ้.ท่ีน้ี อาณาจกัรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างเลียนแบบ
ปราสาทและหมู่บา้นโบราณของคนญ่ีปุ่น  เปิดให้เขา้ชมเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 เม่ือ เราก้าวเข้าไปเราก็จะพบกับ  โคมแดง ซ่ึงเขียนตัวอักษร
ภาษาญ่ีปุ่น แปลเป็นไทยได้ว่า “โชคดี” แต่อยู่ตรงประตูทางเข้าซ่ึงแปล
โดยรวมก็คือประตูแห่งความโชคดีซ่ึงทุกคนท่ีจะเขา้ไปดา้นในจะตอ้งผ่าน
ประตูน้ี ภายในตกแต่งดว้ยดอกซากุระ มีการจดัสวนแบบญ่ีปุ่น มีเสาโทริอิสี
แดงมีทั้งหมด 88 คู่ เม่ือเดินไปจนสุดทางจะเจอคู่ท่ีใหญ่ท่ีสุด และจะพบกบัปราสาทฮิโนกิ บนัไดทางข้ึนปราสาทมี
ทั้งหมด 24 ขั้น มูลค่า 96 ล้านบาท เรียกว่าใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได ้ให้ความรู้สึกอลงัการและได้ Feeling 

แบบญ่ีปุ่นสุดๆ การมาเท่ียวชมฮิโนกิแลนด์ท าให้เราได้
สัมผสัและรับรู้ถึงวฒันธรรมญ่ีปุ่นหลายๆอย่าง หรือจะ
กล่าววา่เป็นเมืองจ าลองของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้ภายในมีชุด
กิโมโนให้เช่าถึง 5,000ชุด ปราสาทฮิโนกิ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 
ชั้ น นั่นเอง ดูสวยงามและยิ่งใหญ่มากๆ นอกจากตัว

ปราสาทแลว้ภายในยงัมียงัมีอาคารท่ีให้ชมและช้อปของฝากต่างๆจากอ าเภอไชยปราการกนัดว้ยค่ะ และท่ีพลาดไม่ได้
เลยคือตอ้งไปทานไอศกรีมสูตรลบัเฉพาะของฮิโนกิ เขาวา่กนัวา่ถา้ไม่ไดท้านไอศกรีมเหมือนมาไม่ถึงฮิโนกิแลนด ์
น าท่านนัง่รถชมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ถ่ายรูปกบั ประตูท่าแพ เป็นหน่ึงจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ถา้ไม่มาก็ไม่

ถึงเชียงใหม่ เป็นจุดยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวมาถ่ายภาพเดิน
ผา่นฝงูนกพิราบท่ีบินผา่นตวัไปมา หรือแนบพิงอิงก าแพงอิฐสี
ส้มและประตูสวยงามท่ีมีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะ
ในช่วงเช้าและเยน็ท่ีมีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณก าแพง จะ
สวยงามมาก  บริเวณรอบก าแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีคุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปท่ีจุดน้ี 
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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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   พระธาตดุอยสเุทพ-หมูบ่า้นแม่กา้ปอง-โครงการหลวงตนีตก 
                                   สกัการะพระธ่ตดุอยคา้-ซื อของพื นเมอืง-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะแม เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี

ความส าคญัทางศาสนาและประวติัศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่นดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.
1927 มีบนัไดนาคทอดยาวข้ึนไปสู่วดั 306 ขั้นภายใน วดัเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ท่ีใตฐ้านพระเจดียมี์
พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจา้บรรจุอยู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพมีช่ือ เต็มวา่ “วดัพระบรมธาตุดอย
สุเทพวรวิหาร” ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นปูชนียสถานท่ี แสดงออกถึงศิลปกรรมลา้นนาไทยท่ีส าคญั คู่เมืองเชียงใหม่ รอบองค์
พระบรมธาตุ และท่านสามารถชมววิเมืองเชียงใหม่จากลานพระธาตุดา้นบน 

เท่ียง    บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารโครงการหลวงตีนตก 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่  หมู่บ้ านแม่ก าปอง  

Slow Life Village  ท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของ

ผืนป่าและล าธาร  เสน่ห์ของหมู่บา้นแห่งน้ีคือความเงียบ
สงบและธรรมชาติแสนบริสุทธ์ิ พร้อมโฮมสเตยใ์หเ้ราได้
พักผ่อนใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวบ้าน ภายในหมู่ บ้านมี

น ้าตกแม่ก าปอง จุดชมวิว ศูนย์พฒันาโครงการหลวงตีนตก ผาน ้าลอด วัดกันธาพฤกษา ร้านกาแฟท่ามกลางล าธารและ

ธรรมชาติหลายร้าน เช่น ร้านสว่างคาตา ร้าน Teddu cafe ร้านกาแฟบ้านริมห้วยลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง ร้านกาแฟชมนก ชม
ไม้   ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชียงใหม่ 
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น าท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ วดัสุพรรณบรรพต เป็นหน่ึงในวดัเก่าแก่
ส าคญัของเมืองเชียงใหม่ เช่ือกนัว่าวดัพระธาตุดอยค ามีอายุกว่า 1,300 ปี และเจดียข์องวดัยงัเป็นท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ อีกทั้งในวดัเองยงัมีพระพุทธรูปองคส์ าคญัๆอีกหลายองคท่ี์เป็นท่ีนบัถือของประชาชนทั้ง
ชาวเมืองเชียงใหม่ และละแวกใกลเ้คียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อทนัใจ ซ่ึงโด่งดงัในฐานะของพระพุทธรูป

ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงช่วยบนัดาลความปรารถนาให้เป็นจริง ท่ีผูค้นนิยมไปกราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก นอกจากเป็นหน่ึงในศูนย์
รวมศรัทธาของประชาชนแห่งเชียงใหม่แล้ว วดัพระธาตุดอยค ายงัเป็น หน่ึงในจุดส าคญัของการชมทิวทศัน์เมือง
เชียงใหม่ เช่ือกนัว่าเจดียสี์ทองค าองค์ใหญ่ของวดัพระธาตุดอยค าไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระ
สัมมาพุทธเจา้ คร้ันเสด็จมาโปรดปู่แสะและยา่แสะซ่ึงเป็นยกัษท่ี์อยู ่ณ ดอยค าแห่งน้ีเอาไว ้ขณะท่ีต านานเก่ียวกบัเมือง
เหนือ(ลา้นนา)หลายเล่มกล่าวตรงกนัว่า วดัพระธาตุดอยค าถูกสร้างข้ึนในรัชสมยัของ
พระนางจามเทวีผู ้เป็นกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสฝาแฝดของพระนาง 
ประมาณช่วงปี 687 (พ.ศ. 1230) ท าให้ได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
เชียงใหม่ ให้ท่านไดซ้ื้อของฝากท่ีตลาดส าคญัของชาวเมืองเชียงใหม่ ของกินของฝาก
ยอดนิยมของบรรดานักท่องเท่ียว เน่ืองจากมีผลิตภณัฑ์และสินค้าท่ีหลากหลาย มี
คุณภาพ และราคาถูก โดยเฉพาะของกินข้ึนช่ืออยา่งไส้อัว่ น ้าพริก แคปหมู  
**แวะซื อขอฝากพื นเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน 

21.20 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE121  เสิร์ฟอาหาร 

22.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN CHIANGMAI 3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN เชยีงใหม-่เชยีงราย3วนั (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง) กรณุาเลือกระดบัที่พัก*   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
 

พักโรงแรม 
3ดาว 
 

พักโรงแรม 
4ดาว 
 

พักโรงแรม 
5ดาว 

 

พักท่านเดียว 
1ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

คริสมาสต์ 24-26/25-27ธ.ค. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 01-03 ม.ค. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
เดือนมกราคม 
08-10ม.ค./15-17ม.ค. 
22-24ม.ค./29-31ม.ค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกมุภาพนัธ์ 02-04ก.พ. 
05-07ก.พ./12-14ก.พ. 
19-21ก.พ./26-28ก.พ. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนมนีาคม 
05-07มี.ค./12-14ม.ีค. 
19-21มี.ค./26-28ม.ีค. 

11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน 
02-04เม.ย./06-08เม.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 09-11เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 10-12เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 12-14เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 13-15 เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 14-16 เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 15-17 เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 16-18 เม.ย. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
23-25เม.ย. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 
แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค. 16,900 17,900 24,900 สอบถาม 
พฤษภาคม 07-09/14-16พ.ค. 
21-23พ.ค./28-30พ.ค. 11,900 12,900 15,900 สอบถาม 

***หากท่านส ารองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด12,000-20,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 15,000-20,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด 
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

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

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

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

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 12,000-20,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง

ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

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

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

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

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

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

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 


