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WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD.
No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ช่นั กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่11/07146

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

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซาแบบใครเดินทางเดือนธันวาคม-พฤษภาคม2565
 นาคณะเยือนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม่ 3วัน
 โปรแกรมนีจัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ
 นาคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 นาคณะสัมผัสบรรยากาศบน อ่างกาหลวง ที่มีความเป็นธรรมชาติบนยอดอย
 นาคณะเที่ยวชมความอลังการของ ฮิโนกิแลนด์ เมืองญี่ปุ่นจาลองที่สวยงาม
 นาคณะสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ของเชียงใหม่
 นาคณะเดิน ชมหมู่บ้านแม่กาปอง กับบรรยากาศ อันสงบ บริสุทธิ์SLOWLIFE
 นาคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงาม วัดพระธาตุดอยคา อันศักดิ์สิทธิ์
 กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีรอให้ท่านมาสัมผัส

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2คืน
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึน-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมนาหนักกระเป๋า20KG
เดือนธันวาคม
เทศกาลปีใหม่
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน

คริสมาสต์ 24-26ธ.ค./25-27ธ.ค.
30ธ.ค.-01ม.ค. /31ธ.ค.-02ม.ค. /01-03ม.ค.
08-10ม.ค. /15-17ม.ค. /22-24ม.ค. /29-31ม.ค.
02-04ก.พ./05-07ก.พ./12-14ก.พ. /19-21ก.พ./26-28ก.พ.
05-07มี.ค. /12-14มี.ค. /19-21มี.ค. /26-28มี.ค.
02-04เม.ย./09-11เม.ย./10-12เม.ย./11-13เม.ย./12-14เม.ย.
13-15เม.ย./14-16เม.ย.16-18เม.ย./23-25เม.ย./30เม.ย.-02พ.ค
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วันแรกของการเดินทาง(1) สนามบินสุวรรณภูม-ิ เชียงใหม่-พิชิตดอยอินทนนท์(สูงทีส่ ดุ ในไทย)
อ่างกา-ป้ายสูงสุดแดนสยาม-กุหลาบพันปี-พระมหาธาตุ-นา้ ตกวชิรธาร-อ.เชียงดาว
06.00 น.
07.55 น.
09.15น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศชั้ น 4 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยสไมล์
นาคณะออกเดินทางสู่ จ.เชี ยงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile เทีย่ วบินที่ WE102 เสิร์ฟของว่าง
*หากกรณี ท่านสารองที่นงั่ ล่าช้า หรื อไฟล์ทเต็ม หรื อมีที่นงั่ ไม่พอ เราจะออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ WE104 0845-0955
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยาน จ.เชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่มีเขตเมืองที่จดั เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่สองของประเทศไทย
รองจากกรุ ง เทพมหานคร มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อ ัน ยาวนาน เคยเป็ นเมื อ งหลวงของ
อาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คาเมือง" เป็ นภาษาท้องถิ่ น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้ง
ด้านประเพณี วฒั นธรรม และมี แหล่ งท่ องเที่ ยวจานวนมาก โดยเริ่ ม วางตัวเป็ นนคร
สร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็ นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรม
น าคณะเดิ น ทางสู่ ย อดดอยอิ น ทนนท์ ซึ่ งมี พ้ื น ที่ ค รอบคลุ ม อยู่ใ นท้องที่
อาเภอสันป่ าตอง อาเภอจอมทอง และอาเภอแม่แจ่ม ประกอบไปด้วยภูเขาสู งสลับซับซ้อนมี ดอยอินทนนท์ *เป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย พิชิตจุดที่สูงที่สุดบนยอดดอยซึ่งสู งจากระดับน้ าทะเล2,565 เมตร อากาศบน
ยอดดอยหนาวเย็ น ยามฤดู ห นาวอากาศหนาวจัด มี เมฆหมอกครึ้ ม
บรรยากาศดังกล่ าวหาได้ยากในประเทศไทยต้นไม้ในบริ เวณยอดดอย
แตกต่างจากที่ อื่นเพราะมี สภาพเป็ นป่ าโบราณตามต้นไม้มี ตะไคร้ และ
มอสจับเขียวครึ้ มพันธุ์ไม้ดอกเช่น กุหลาบป่ า คล้ายกับ
ภูกระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามากจนเรี ยกกันว่า กุหลาบพัน
ปี นอกจากนี้ ยงั มีลาน ข้าวตอกฤๅษี ซึ่ งเป็ นมอสชนิ ด
หนึ่ งขึ้นอยูห่ นาแน่นมีสีเขียวสลับสี น้ าตาลอ่อนๆมอส
ชนิ ดนี้ จะขึ้นได้เฉพาะที่ สูง ความชื้ นมาก และอากาศ
หนาว ให้ ส มาชิ ก ได้ถ่ า ยภาพคู่ ก ับ ป้ ายสู งสุ ด แดน
สยาม ซึ่ งเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของทางหลวงหมายเลข 1009 อยูบ่ นเทือกเขาถนน
ธงชัย พร้อมสักการะ สถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ หรื อ กู่พระเจ้าอินทวิ
ชยานนท์ ซึ่ งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ ประพาสประทับพักแรมบน
ยอดดอยอินทนนท์ และโปรดให้สร้างกู่บรรจุพระอัฐิของ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 7 ผูเ้ ป็ นพระราชบิดาไว้ ณ ที่ น้ ี และกองทัพอากาศได้สร้ างเจดี ยอ์ งค์เล็กขึ้นไว้ขา้ งกู่องค์เดิ ม
เพื่อเป็ นอนุสรณ์และเป็ นการเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เมื่อปี 2518 นาท่านเดินไปชม
จุดสู งที่สุดในประเทศไทย สู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 2,565.3341 เมตร อากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งปี อุ ณหภู มิสูงสุ ดประมาณ 22 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิต่ าสุ ดประมาณ -8 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิเฉลี่ ย
ประมาณ 12 องศาเซลเซียส สภาพป่ าเป็ นลักษณะป่ าเมืองหนาว มีพนั ธุ์ไม้แปลก
ที่หาดูที่อื่นๆ ได้ยาก เช่น กุหลาบพันปี ไม้อบเชย พวกมอส ข้าวตอกฤๅษี เฟิ ร์ น
ออสมันด้า กล้วยไม้รองเท้านารี ฯลฯ การจะไปจุดสู งสุ ดแดนสยามต้องเดินตาม
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา...แค่ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึง อากาศสดชื่นบริ สุทธิ์
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นาท่าน สักการะพระมหาธาตุนภเมทนี ดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ที่อยู่เคียงคู่กนั
เป็ นแลนด์มาร์ คที่ สาคัญ พระธาตุสร้ างขึ้ นโดยกองทัพ อากาศร่ วมกับพสกนิ กรชาวไทย
โดยพระมหาธาตุนภเมทนี ดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เนื่ อ งในวโรกาสทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่ อ พ.ศ. 2530 และพระ
มหาธาตุ นภพลภู มิสิ รสร้ างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถในรัชกาลที่ 9 ใน วโรกาสทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพ.ศ. 2535 รอบบริ เวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
เที่ยง  บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการเกษตรหลวงอินทนนท์ (เสิ ร์ฟ เมนูปลาเทราส์*แต่จะมีเฉพาะฤดูเท่านั้น)

เดินเที่ยวชม สถานี เกษตรหลวงอินทนนท์ สถานี วิจยั ที่ดาเนิ นงานวิจยั ด้านไม้ดอก ไม้ประดับพืชผลและไม้ผล ความ
น่ า สนใจของสถานี เกษตรหลวงอิ น ทนนท์ คื อ สวน 80 ที่ แ ต่ ง แต้ม ด้ว ย
ดอกไม้เมื อ งหนาวนานาพัน ธุ์ โรงเรื อ นจัด แสดงพัน ธุ์ ไ ม้ช นิ ด ต่ า งๆ เช่ น
กล้ ว ยไม้ เฟิ ร์ น สวนกุ ห ลาบพัน ปี ปิ โกเนี ย รวมถึ ง โรงเรื อนปลู ก ผัก
นอกจากนี้ สถานี เกษตรหลวงอินทนนท์ ยังให้บริ การร้านอาหารสโมส ที่ข้ ึน
ชื่ อในเรื่ องของรสชาติอาหาร มีเมนู หลากหลายชนิ ด คัดสรรวัตถุ ดิบสั่งตรง
จากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักสด พร้อมเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากโครงการ
นาท่านเที่ยวชมความสวยงามของ น้าตกวชิ รธาร เป็ นน้ าตกขนาดใหญ่ เดิมชื่ อตาดฆ้อง
โยง ตัวน้ าตกอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 750 เมตร น้ าจะดิ่งจากผา ด้านบน ตกลง
สู่ แอ่งน้ าเบื้ องล่าง ในช่ วงที่ มีน้ ามากละอองน้ าจะสาดกระเซ็ นไปทัว่ บริ เวณรู ้ สึกได้ถึง
ความเย็นและชุ่มชื้ น สะพานไม้ ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปี ยกลื่นอยูต่ ลอดเวลา
ในฤดู น้ ามาก แต่ห ากเดิ น เข้าไปจนสุ ดจากจุ ดนั้นจะได้สั มผัส กับ วามงาม ของน้ าตก
มากที่สุดตรงข้ามน้ าตกจะมีหน้าผาสู งชัน เรี ยกว่า ผาแว่นแก้ว นาท่านเดินทางสู่ เชียงดาว
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ อีกหนึ่ งเมืองแสนสงบที่รายล้อม
ด้วยธรรมชาติและความงดงามของดอยหลวงเชี ยงดาวอันยิ่งใหญ่
เมื่ อเราก้าวเข้าสู่ เมื องแห่ งนี้ สิ่งหนึ่ งที่ เราจะสัม ผัสได้คือ การใช้
ชี วิตของผูค้ นที่เรี ยบง่าย ความสมบูรณ์ ของป่ าไม้ และความเขียว
ชอุ่มของทุ่งนาเขียวขจี เป็ นบรรยากาศที่เรี ยกได้วา่ สงบสบาย ไม่
ต้องเร่ งรี บ นาคณะเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ท่ามกลางธรรมชาติ
ค่า
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร / หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน หรื อท่องราตรี เชียงใหม่ ตามอัธยาศัย
พักที่ : the wes village chiang-dao hotel / azalea village resort/หรือใกล้เคียง
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วันทีส่ องของการเดินทาง(2) เชียงดาว-พิชิตดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวง-สวนดอกไม้
หมูบ่ า้ นคุม้ -บ้านนอแล-ฮิโนกิแลนด์(เมืองญีป่ นุ่ )-เชียงใหม่
เช้า บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะเดินทางพิชิต ดอยอ่างขาง ตั้งอยูบ่ นทิวเขาแดนลาว ตาบลแม่งอน อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสู งถึง
1,928 เมตร เป็ นที่ต้ งั ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตาม
แนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวที่วา่ ให้เขาช่วยตัวเอง เปลี่ยนพื้นที่
จากไร่ ฝิ่นมาเป็ นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน สภาพอากาศเย็น
อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ประมาณ 16.9 องศาเซลเซี ย ส มี ช าวไทยภู เขาเผ่ า จี น ยู น าน ไทย
ใหญ่ มูเซอดา และปะหล่อง อาศัยอยูป่ ระมาณ 600 ครัวเรื อนใน 6 หมู่บา้ น นาท่านเข้าชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่ ง
เป็ นโครงการหลวงแห่ งแรกที่ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ได้ทรงมีพระราชดาริ จดั ตั้งขึ้นโดย

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้ อที่ดินและไร่ ในบริ เวณดอยอ่างขางส่ วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้ง
โครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็ น สถานีวิจยั และทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิ ดต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผัก ไม้ผล ไม้ดอกเมือง
หนาว เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนาพืชเหล่านี้ มาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่ น ซึ่ งต่อมา
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความ
สวยงามของดอกไม้เมื องหนาวนานาชนิ ด ท าให้ ต่อมา
สถานี เกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้

เที่ยง
บ่าย
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*ดอกซากุระจะบานช่วงกลางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี *ทั้งนี้อยูท่ ี่สภาพของอากาศในแต่ละปี นะคะ
น าท่ า นเดิ น เที่ ย วชม สวนสมเด็ จ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ด้ า นหน้ าทางเข้ า ติ ด กั น คื อ
โรงเรื อนเพ าะพั นธุ์ กุ ห ลาบ และเรื อนด อกไม้ ตั้ ง อยู่ ตรงข้ ามสวน
สมเด็จ ถัดไปบริ เวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ และ
สโมสรอ่ างขางซึ่งเป็ นร้ านอาหารและร้ านกาแฟ ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊ วย
และโรงเรื อนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่ งอยู่ตรงข้ ามสวนบ๊ วย ดอกไม้เมืองหนาวใน
สวนสมเด็จจะปลู กหมุนเวียนในทุกปี และแตกต่างกันตามฤดู กาล เพราะฉะนั้นมาเที่ยวในแต่ละปี ก็จะเห็นการจัดสวน
ดอกไม้ พันธุ์ไม้ที่ต่างกัน นาท่านเดินเที่ยวชม หมูบ่ า้ นหลวง หมู่บา้ นของชาวจีนยูนานที่อพยพมา
จากประเทศจีน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอาชี พหลักของชาวบ้าน จะเป็ นอาชี พด้าน
การเกษตร ซึ่ งจะปลูกผลไม้ อาทิเช่น พีช พลัม สาลี่ นอกจากนี้ ภายในหมู่บา้ น ยังมีร้านอาหารจีน
ยูนาน จาหน่ ายข้าวซอยและ ซาลาเปารสชาติ ดีสไตล์จีนยูนนานให้นกั ท่องเที่ ยว ได้ลองชิ มอี ก
ด้วย นาท่านชม ไร่ ชา2000 อีกหนึ่ งจุดท่องเที่ ยวที่มีความงดงามเป็ นจุดชมพระอาทิ ตย์ข้ ึนเคล้า
สายหมอก ได้เห็นบรรยากาศของริ้ วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสู ง ไร่ ชาสองพันจะอยูอ่ ยูท่ างซ้ายมือก่อนถึงบ้าน
นอแล นาท่านชม ฐานปฎิบตั ิการนอแล ตั้งอยู่ ณ ฐานทหารไทยบริ เวณเดียวกับ
หมู่ บ ้า นนอแล ซึ่ งเป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งชายแดนไทยและชายแดนของ
ประเทศพม่าเห็ นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาในยามเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอก
อันสวยงามถึ งแม้ในยามสายก็ยงั เห็ นทะเลหมอกได้ ไม่ไกลจากจุ ดชมวิวคื อ
หมู่บา้ นนอแลเป็ นหมู่บา้ นของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า
นัก ท่ องเที่ ย วสามารถเยี่ย มชมวิถี ชี วิต ของชาวปะหล่ อ งได้ นอกจากนี้ ยัง มี ข องที่ ระลึ ก จาหน่ า ย อาทิ เช่ น กระเป๋ า
ผ้าพันคอ ผ้าถุง ซึ่งถือเป็ นฝี มือของชาวเขา ให้ท่านได้หามุมถ่ายภาพวิวสวยๆ เดินเล่นชมวิวในบรรยากาศแบบสบายๆ
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการเกษตรหลวงอ่างขาง /นาท่านเดินทางเดินทางลงจากยอดอดย
นาท่ านเข้าชม ฮิ โนกิ แ ลนด์ Hinokiland ตั้งอยู่บ นเนื้ อที่ 83 ไร่ มู ลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ณ. อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอไชยปราการจัดตั้งเป็ นกิ่งอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดย
แยกออกจากอาเภอฝาง อาเภอไชยปราการถือเป็ นอาเภอที่เต็มไปด้วยความบ
บริ สุทธิ์ และความงดงามของธรรมชาติ นับเป็ นเมืองเศรษฐกิ จที่ ค่อนข้างมี
ผลิ ตผลทางด้านการเกษตรหลากหลาย อาทิ เช่ น กระเที ยม ลิ้ นจี่ เป็ นต้น
และฮิโนกิแลนด์ได้ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ที่ลอ้ มรอบไปด้วยภูเขาและวิวอันสวยงาม
ท่ามกลางธรรมชาติ ฮิโนกิ แลนด์ (Hinoki land) มี ความเป็ นมาโดยเริ่ มจาก
ความคิดความฝันของ คุณอนิรุทธิ์ จึงสุ ดประเสริฐ ซึ่งเป็ นประธานกรรมการ
บริ ษ ทั บ้านไม้หอม ฮิ โนกิ ไชยปราการ จากัด ซึ่ งท่ านเองได้อยู่ญี่ปุ่ นมา
นานเกือบ 20 ปี ตลอดเวลาได้คิดและฝันว่าอยากทาสิ่ งนี้ ฮิโนกิแลนด์เกิ ด
จากความคิ ด ความฝั น และการลงมื อ ท าเองทุ ก อย่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
ออกแบบ เขียนแบบ กาหนดพื้นที่เอง ฮิโนกิ เป็ นไม้สนชนิ ดหนึ่ งที่มีกลิ่ น
หอมเป็ น เอกลักษณ์และค่อนข้างหายากมากๆในโลกชนิดหนึ่งเลยก็วา่ ได้
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แต่ได้ถูกนามาสร้างเป็ นปราสาทไว้ณ.ที่น้ ี อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเลียนแบบ
ปราสาทและหมู่บา้ นโบราณของคนญี่ปุ่น เปิ ดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 เมื่ อ เราก้า วเข้า ไปเราก็ จ ะพบกับ โคมแดง ซึ่ งเขี ย นตัว อัก ษร
ภาษาญี่ ปุ่ น แปลเป็ นไทยได้ว่า “โชคดี ” แต่ อ ยู่ต รงประตู ท างเข้าซึ่ งแปล
โดยรวมก็คือประตูแห่ งความโชคดี ซ่ ึ งทุกคนที่จะเข้าไปด้านในจะต้องผ่าน
ประตูน้ ี ภายในตกแต่งด้วยดอกซากุระ มีการจัดสวนแบบญี่ปุ่น มีเสาโทริ อิสี
แดงมี ท้ งั หมด 88 คู่ เมื่ อเดิ นไปจนสุ ดทางจะเจอคู่ที่ใหญ่ที่สุด และจะพบกับปราสาทฮิ โนกิ บันไดทางขึ้นปราสาทมี
ทั้งหมด 24 ขั้น มู ลค่า 96 ล้านบาท เรี ยกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ให้ความรู ้สึกอลังการและได้ Feeling
แบบญี่ ปุ่นสุ ดๆ การมาเที่ ยวชมฮิ โนกิ แลนด์ทาให้เราได้
สัมผัสและรั บรู ้ ถึงวัฒนธรรมญี่ ปุ่นหลายๆอย่าง หรื อจะ
กล่าวว่าเป็ นเมืองจาลองของญี่ปุ่นเลยก็วา่ ได้ ภายในมีชุด
กิโมโนให้เช่าถึ ง 5,000ชุด ปราสาทฮิโนกิ ซึ่ งมีท้ งั หมด 4
ชั้น นั่ น เอง ดู ส วยงามและยิ่ ง ใหญ่ ม ากๆ นอกจากตัว
ปราสาทแล้วภายในยังมียงั มีอาคารที่ให้ชมและช้อปของฝากต่างๆจากอาเภอไชยปราการกันด้วยค่ะ และที่พลาดไม่ได้
เลยคือต้องไปทานไอศกรี มสู ตรลับเฉพาะของฮิโนกิ เขาว่ากันว่าถ้าไม่ได้ทานไอศกรี มเหมือนมาไม่ถึงฮิโนกิแลนด์
นาท่านนัง่ รถชมเขตเมืองเก่าเชี ยงใหม่ ถ่ายรู ปกับ ประตูท่าแพ เป็ นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้า ไม่มาก็ไม่
ถึงเชี ยงใหม่ เป็ นจุดยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดิ น
ผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรื อแนบพิงอิงกาแพงอิฐสี
ส้ ม และประตู ส วยงามที่ มี เก่ าแก่ และมี ค วามขลัง โดยเฉพาะ
ในช่ วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่ องกระทบลงมาบริ เวณกาแพง จะ
สวยงามมาก บริ เวณรอบกาแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ คุ ณ สาวๆมัก แต่ ง ตัว มาเพื่ อ ถ่ า ยรู ป ที่ จุ ด นี้
ประตูท่าแพ เป็ นประตูเมืองเพียงแห่ งเดี ยวที่มีบานประตู และ
เป็ นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็ นลานจัดกิจกรรมประเพณี ต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่
นาท่านเดิ นเที่ยว ถนนนิ มานเหมินทร์ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พกั และร้านอาหาร
แนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์ หากต้องการมาอัพเดทความทันสมัย ต้องไม่พลาด
ค่า
 บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร / หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน หรื อท่องราตรี เชียงใหม่ ตามอัธยาศัย
พักที่ : U NIMMAN chiangmai HOTEL/ changri-la hotel/ ใกล้เคียง5ดาว
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) พระธาตุดอยสุเทพ-หมูบ่ า้ นแม่กา้ ปอง-โครงการหลวงตีนตก
สักการะพระธ่ตดุ อยค้า-ซือของพืนเมือง-สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิ น ทางขึ้ น สู่ วัดพระธาตุ ดอยสุ เทพราชวรวิห าร พระธาตุ ป ระจาปี เกิ ดปี มะแม เป็ นสถานที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ มี

ความสาคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ ของนครเชี ยงใหม่ ตั้งอยูบ่ นดอยสุ เทพ อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
1927 มีบนั ไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่ วดั 306 ขั้นภายใน วัดเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดียม์ ี
พระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าบรรจุอยู่ วัดพระธาตุดอยสุ เทพมีชื่อ เต็มว่า “วัดพระบรมธาตุดอย
สุ เทพวรวิหาร” ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นปูชนี ยสถานที่ แสดงออกถึ งศิลปกรรมล้านนาไทยที่สาคัญ คู่เมืองเชี ยงใหม่ รอบองค์
พระบรมธาตุ และท่านสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่จากลานพระธาตุดา้ นบน
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวงตีนตก
บ่าย น าคณะเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นแม่ ก าปอ ง
Slow Life Village ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ผืนป่ าและลาธาร เสน่ห์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ คือความเงียบ
สงบและธรรมชาติแสนบริ สุทธิ์ พร้อมโฮมสเตย์ให้เราได้
พัก ผ่ อ นใกล้ชิ ด กับ วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้า น ภายในหมู่ บ้ า นมี
น้าตกแม่ กาปอง จุดชมวิว ศูนย์ พฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก ผาน้าลอด วัดกันธาพฤกษา ร้ านกาแฟท่ามกลางลาธารและ
ธรรมชาติหลายร้ าน เช่ น ร้ านสว่ างคาตา ร้ าน Teddu cafe ร้ านกาแฟบ้ านริ มห้ วยลุงปุ๊ด & ป้ าเป็ ง ร้ านกาแฟชมนก ชม
ไม้ ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางกลับสู่ เมืองเชี ยงใหม่
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นาท่านออกเดิ นทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา หรื อชื่ ออย่างเป็ นทางการว่า วัดสุ พรรณบรรพต เป็ นหนึ่ งในวัดเก่าแก่
ส าคัญ ของเมื องเชี ยงใหม่ เชื่ อกัน ว่าวัดพระธาตุ ดอยค ามี อายุก ว่า 1,300 ปี และเจดี ยข์ องวัดยังเป็ นที่ บรรจุ พ ระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า อีกทั้งในวัดเองยังมีพระพุทธรู ปองค์สาคัญๆอีกหลายองค์ที่เป็ นที่นบั ถือของประชาชนทั้ง
ชาวเมื องเชี ยงใหม่ และละแวกใกล้เคี ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่ งโด่งดังในฐานะของพระพุทธรู ป

ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งช่วยบันดาลความปรารถนาให้เป็ นจริ ง ที่ผคู ้ นนิ ยมไปกราบไหว้เป็ นจานวนมาก นอกจากเป็ นหนึ่ งในศูนย์
รวมศรัท ธาของประชาชนแห่ งเชี ยงใหม่แล้ว วัดพระธาตุดอยค ายังเป็ น หนึ่ งในจุ ดส าคัญของการชมทิ วทัศน์เมื อง
เชี ยงใหม่ เชื่ อกันว่าเจดี ยส์ ี ทองคาองค์ใหญ่ของวัดพระธาตุดอยคาได้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาพุทธเจ้า ครั้นเสด็จมาโปรดปู่ แสะและย่าแสะซึ่ งเป็ นยักษ์ที่อยู่ ณ ดอยคาแห่ งนี้ เอาไว้ ขณะที่ตานานเกี่ยวกับเมือง
เหนื อ(ล้านนา)หลายเล่มกล่าวตรงกันว่า วัดพระธาตุดอยคาถู กสร้ างขึ้นในรัชสมัยของ
พระนางจามเทวี ผู ้เป็ นกษัต ริ ย ์แ ห่ ง หริ ภุ ญ ชัย โดยพระโอรสฝาแฝดของพระนาง
ประมาณช่ วงปี 687 (พ.ศ. 1230) ทาให้ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในวัดที่ เก่ าแก่ ที่สุดของเมื อง
เชี ยงใหม่ ให้ท่านได้ซ้ื อของฝากที่ตลาดสาคัญของชาวเมืองเชี ยงใหม่ ของกิ นของฝาก
ยอดนิ ย มของบรรดานัก ท่ องเที่ ย ว เนื่ อ งจากมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และสิ น ค้า ที่ ห ลากหลาย มี
คุณภาพ และราคาถูก โดยเฉพาะของกินขึ้นชื่ออย่างไส้อวั่ น้ าพริ ก แคปหมู
**แวะซือขอฝากพืนเมืองเชียงใหม่ก่อนไปสนามบิน**/เดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
21.20 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยไทยสไมล์ Thai Smile เที่ยวบินที่ WE121 เสิร์ฟอาหาร
22.40 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***กรณี ท่านจองล่าช้า ไฟล์ทเต็ม เราจะเปลี่ยนเวลากลับเป็ นไฟล์ทใกล้เคียงแทน จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณา***
 UNSEEN CHIANGMAI 3DAYS 

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนหลังได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ
และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะคานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
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UNSEEN เชียงใหม่-เชียงราย3วัน (ไปเครือ่ ง-กลับเครือ่ ง) กรุณาเลือกระดับที่พัก*
*กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการจองตั๋ว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวตั๋วและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์*
วันออกเดินทาง

พักโรงแรม
3ดาว

พักโรงแรม
4ดาว

พักโรงแรม
5ดาว

16,900
16,900
16,900
16,900

17,900
17,900
17,900
17,900

24,900
24,900
24,900
24,900

พักท่านเดียว
1ห้อง
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม

11,900

12,900

15,900

สอบถาม

11,900

12,900

15,900

สอบถาม

11,900

12,900

15,900

สอบถาม

11,900

12,900

15,900

สอบถาม

16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
11,900
16,900

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
12,900
17,900

24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
15,900
24,900

สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม

11,900

12,900

15,900

สอบถาม



คริสมาสต์ 24-26/25-27ธ.ค.
หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-01ม.ค.
หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-02ม.ค.
หยุดปีใหม่ 01-03 ม.ค.
เดือนมกราคม
08-10ม.ค./15-17ม.ค.
22-24ม.ค./29-31ม.ค.
เดือนกุมภาพันธ์ 02-04ก.พ.
05-07ก.พ./12-14ก.พ.
19-21ก.พ./26-28ก.พ.
เดือนมีนาคม
05-07มี.ค./12-14มี.ค.
19-21มี.ค./26-28มี.ค.
เดือนเมษายน
02-04เม.ย./06-08เม.ย.
สงกรานต์ 09-11เม.ย.
สงกรานต์ 10-12เม.ย.
สงกรานต์ 12-14เม.ย.
สงกรานต์ 13-15 เม.ย.
สงกรานต์ 14-16 เม.ย.
สงกรานต์ 15-17 เม.ย.
สงกรานต์ 16-18 เม.ย.
23-25เม.ย.
แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค.
พฤษภาคม 07-09/14-16พ.ค.
21-23พ.ค./28-30พ.ค.





***หากท่านสารองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ
โดยชาระมัดจาเป็นเงินสด12,000-20,000(ช่วงปกติ)หรือชาระทังหมด
โดยชาระมัดจาเป็นเงินสด 15,000-20,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชาระทังหมด
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคาถามได้เลยไม่ต้องรอ**
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได้ตลอด
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อัตราค่ าบริการนีร้ 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)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
• ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก 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 า พร้ อ มช าระงวดแรก

12,000-20,000 บาทก่อ นการเดิ น ทาง พร้ อ มแฟกซ์ส าเนาหน้ าหนั ง สือ เดิ น ทาง
Passport และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชาระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน 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
เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ 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 ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั ้นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นที่เรียบร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั ้นท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน
• โปรแกรมการท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลง หรือตัดออกได ้ตามความเหมะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ั บสถานการณ์ระหว่าง
การเดินทาง สภาพภูมอ
ิ ากาศไม่เอือ
้ อานวย /การจราจรติดขัดจนเป็ นเหตุทาให ้เสียเวลาในการท่องเทีย
่ วโปรแกรมอืน
่ / ปิ ดถนน / ฝนตกหนั ก /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 เนือ
่ งจากเป็ 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 ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดสาคัญประเทศไทย ทีต
่ ้อง
การันตี และมัดจากับสายการบิน หรือ กรุป
๊ ทีม
่ 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 ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ
และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะคานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

