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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ  าแบบใครเดินทางเดือนธันวาคม-พฤษภาคม2565 
                      น าคณะเยอืนแดนแห่ง ทะเลหมอก และดอกไม้งาม เชียงใหม ่เชียงราย4วัน   

   โปรแกรมนี จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศบน อ่างกาหลวง ที่มีความเป็นธรรมชาติบนยอดอย     
 น าคณะเที่ยวชมความอลังการของ ฮิโนกิแลนด์ เมืองญี่ปุ่นจ าลองที่สวยงาม    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศบนยอด ดอยแม่สลอง ดอยที่ปลูกไร่ชาสวยงาม     
 น าคณะสัมผัสบรรยากาศของ ทะเลหมอกบนยอดภูชี ฟ้า UNSEEN +++    
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ ไร่ชาฉุยฟง ดอยแม่สลอง 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 3คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
เดือนธันวาคม            คริสมาสต์ 24-27ธ.ค./25-28ธ.ค. 
เทศกาลปีใหม่  30ธ.ค.-02ม.ค. /31ธ.ค.-03ม.ค. /01-04ม.ค. 
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                               13-16/14-17เม.ย./16-19เม.ย./23-26เม.ย./30เม.ย.-03พ.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 ์และไดรั้บการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรคข์องโลกทางดา้นหตัถกรรม 
น าคณะเดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์  ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในท้องท่ี

อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอจอมทอง และอ าเภอแม่แจ่ม ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นมี ดอยอินทนนท์ *เป็น
ยอดเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศไทย พิชิตจุดท่ีสูงท่ีสุดบนยอดดอยซ่ึงสูงจากระดบัน ้ 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 าเนินงานวิจยัดา้นไม้ดอก 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 ้ 
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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

ปราสาทแลว้ภายในยงัมียงัมีอาคารท่ีให้ชมและชอ้ปของฝากต่างๆจากอ าเภอไชยปราการกนัดว้ยค่ะ และท่ีพลาดไม่ได้
เลยคือตอ้งไปทานไอศกรีมสูตรลบัเฉพาะของฮิโนกิ เขาวา่กนัวา่ถา้ไม่ไดท้านไอศกรีมเหมือนมาไม่ถึงฮิโนกิแลนด ์
น าตณะออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงราย ชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามทางชนบทระหวา่งการเดินทาง และสายแม่น ้ากก 
เที่ยวชมวัดร่องเสือเต้น UNSEEN ตั้งอยู่ท่ีชุมชนร่องเสือเตน้ ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ไฮไลตท่ี์ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถสีน ้าเงินท่ีสร้างข้ึน ดว้ยศิลปะแบบ
ไทยประยุกต์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการ
รังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถ่ิน
ชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เป็น  
ศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสี
ทอง ลวดลายต่างๆ ท่ีพร้ิวไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบนัได
พญานาคท่ีใชเ้ฉดสีเดียวกนันั้นมีความชดชอ้ยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงราย ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   LE MERIDIEN CHIANGRAI / the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   ดอยแมส่ลอง-หมูบ่า้นสนัตคิรี-ีไรช่าฉยุฟง-พชิติดอยผาฮี                            
                                    เดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นกาแฟ-ชมววิบนยอดดอย-ไนทบ์าซารเ์ชยีงราย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าคณะออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ตั้งอยู ่ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนชาวจีน

ฮ่อ แห่งกองพล 93 ท่ีตั้งหลกัแหล่งบนดอย แห่งน้ี ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือวา่ หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่
ท่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเล เฉล่ีย 1,200 ม. มีทศันียภาพท่ีสวยงามและอากาศ เยน็สบายตลอดปี รายไดห้ลกัมาจากการ
ปลูกชาอู่หลง *ในช่วงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะเห็นดอกนางพญาเสือโคร่ง ซ่ึงเป็นซากุระพันธ์ุที่เล็กที่สุด สี
ชมพู  อมขาว จะบานสะพร่ังตลอดแนวทางข้ึนดอยแม่สลอง เป็นพันธ์ุไม้ที่หาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะจะ
เจริญเติบโตอยูแ่ต่เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจดัเท่านั้น เดินทางถึงหมู่บา้นสันติคีรีบนยอดดอย ท่านจะไดเ้ห็น  
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่
สมเด็จยา่ เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยกุต ์องคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลกัษณ์ ของดอยแม่สลอง   
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น าท่านเที่ยวชมบริเวณสุสานนายพลต้วน ผูน้ าแห่งกองพนั 5 แห่งกองพล 93 ซ่ึงเสียชีวติท่ีน่ี เป็นสุสานท่ีสร้างดว้ยหิน
อ่อนอยูบ่นเขา บริเวณท่ีตั้งสุสานยงัเป็นจุดชมทิวทศัน์ของดอยแม่สลองไดอ้ยา่งกวา้งไกล สามารถมองเห็นบา้นสันติคีรี
ในหุบต ่าลงไป เบ้ืองล่าง เป็นจุดชมทิวทศัน์ของหมู่บา้นท่ีสวยงาม ดา้นหน้ามีร้านชาสองร้าน ซ่ึงจะเชิญชวนให้ผูม้า
เยอืนไดท้ดลองชิมชา น าคณะเท่ียวชมบรรยากาศของ ตลาดท้องถิ่นของชาวจีนฮ่อ ท่ีมีสินคา้ข้ึนช่ือของดอยแม่สลองมา
วางขาย  ให้ท่านได้ชิมชาอู่หลงจากไร่ชา พืชเศรษฐกิจของบา้นสันติคีรี ในพื้นท่ีปลูกหลายพนัไร่ มีตน้ชามากกวา่ 2 ลา้น
ตน้ ท่ีน่ีจึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จ าหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลกั ท่ีผ่านกลางหมู่บา้น ชาท่ีมี
ช่ือเสียงคือ ชาอู่หลง ซ่ึงมีกล่ินหอม พิเศษ ตอ้งมีวิธีการด่ืมเฉพาะแบบชาวไตห้วนั ร้านจ าหน่ายชา ทุกร้าน เช่นไร่ชา 
101 วงัพุดตาล ร้านชานายพลตว้นจะ เชิญชวนให้ผูม้าเยือนไดท้ดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซ้ือหา
ชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ ท่านยงัสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชา ไดต้ามอธัยาศยับนยอดดอย 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร   
บ่าย น าท่านเที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง  มีพื้นท่ีกวา้งและได้บรรยากาศ ของไร่ชาท่ี 
กวา้งใหญ่ ปลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงาม
ได้หลายจุด นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยงัมีร้านอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม เบอเกอร่ี แสนอร่อยให้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น ย  าทูน่า สปาเก็ตต้ียนูาน หมัน่โถว
ใบชานุ่ม ชาเขียว ชาเยน็ เคก้ชาเขียว และเคก้ช๊อกโกเลตต่าง ๆ 

เที่ยวชมหมู่บ้านกาแฟ ดอยผาฮี   คือ แหล่งปลูกกาแฟท่ีข้ึนช่ือของเชียงราย ท่ีคดัสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพ
เยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทัว่ประเทศ ไม่เพียงแต่ช่ือเสียงในเร่ือง
ของกาแฟเท่านั้น แต่ถา้พูดถึงวิวทิวทศัน์ของบา้นผาฮ้ีก็โดดเด่นไม่แพ้

กนั เพราะท่ีตั้งอยูบ่นดอยสูงโอบลอ้ม
ด้วยทิวเขาท่ีสวยงามและมี รูป ร่าง
แปลกตา มีร้านกาแฟภูผาฮ้ี ท่ีมีววิเบ้ือง
หน้าเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวขจี มีมุม
นั่งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋  และมีโฮมสเตย์ในราคาหลักร้อยให้พักผ่อนสัมผัส
บรรยากาศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีเสน่ห์มากมาย...น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงราย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินเที่ยวไนท์บาร์ซาร์เชียงราย ตลาด
กลางคืนของเมืองเชียงราย หรือ ที่เรียกว่า เชียงรายไนท์บาซาร์ ถนนคนเดินใจกลางเมือง
เชียงรายทีเ่ต็มไปด้วยผู้คนมากมายเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า

พืน้เมือง เส้ือผ้า งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ รวมไปถงึของฝากที่ระลึก เคร่ืองประดับ และอาหาร
สตรีทฟู้ดแบบพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นชมบรรยากาศของผู้คนพื้นเมือง พร้อมกับ

เดินช้อปป้ิงสินค้าได้อย่างสนุกสนาน 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผอ่น หรือท่องราตรีเชียงราย ตามอธัยาศยั  
พกัท่ี :   LE MERIDIEN CHIANGRAI / the riverie by katathani/ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  พชิติยอดภูชี ฟา้UNSEEN-ชมทะเลหมอก-ววิทวิทศันท์ีส่วยงามยามเชา้ 
                    สงิหป์ารค์เชยีงราย-สวนดอกไม้แสนสวย-วดัหว้ยปลากั ง-ซื อของฝาก-สนามบนิ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร หรืออาหารเซ็ตใส่กล่องจากโรงแรมท่ีพกัเพื่อข้ึนยอดภูช้ีฟ้าแต่เชา้ 

ออกเดินทางสู่ อ.เทิง เพื่อขึ น พิชิตยอดภูชี ฟ้า UNSEEN ยอดเขาสูงท่ีมีช่ือเสียงของ จ.เชียงราย ได้

สัมผสับรรยากาศของสายลมหนาวบนยอดดอย ( ซ่ึงในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศประมาณ 0-5 องศา ) ชม
ความพลิ้วไหวของลานทุ่งหญ้าสะวันนา ยามต้องสายลม  น าคณะเดินเท้าสู่จุดสูงสุดบนยอดภู ซ่ึงเป็นจุดชมทะเล
หมอกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ถ่ายภาพคู่กบัประติมากรรมธรรมชาติของหน้าผาท่ีมีลักษณะเป็นผาตดัตรง
ตระหง่านยืน่ไปในอากาศเหนือแผน่ดินลาว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือภูช้ีฟ้า ชมวิวทิวทศัน์ของแม่น ้าโขงท่ีไหลเก้ียวกระหวดั
เหมือนมงักรทอง  อบอุ่นกบัอาทิตยข้ึ์นยามเชา้อนัแสนโรแมนติกบนยอดภู ใหค้ณะไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศ ถ่ายภาพ
คู่กบับรรยากาศตามอธัยาศยั...ไดเ้วลาพอสมควรน าคณะเดินทางลงจากยอดดอย   

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
บ่าย น าท่านเที่ยวชม สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกบัวดัร่องขุน 

อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรแห่งใหม่ 
ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เลต์ของเบียร์
สิงห์ซ่ึงอยู่ด้านหน้าแล้ว ยงัมีพื้นท่ีเกษตรกรรม และไร่ชากว่า 
600 ไร่ ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับ
สภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ 

ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้ว
บาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น บร็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลง
เกษตรผสมผสาน และพื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพ 
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บ่าย เที่ยวชมวัดห้วยปลากั ง ตั้งอยูใ่นต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายท่ี

สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี คือ  พบโชค
ธรรมเจดีย ์  รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหวา่งศิลปะจีนและลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูปป้ันมงักร
ทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได  ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่
กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วย

ลวดลายปูนป้ันสุดอลังการ ...พร้อมท าบุญข้าวสารเพือ่ความเป็นสิริมงคลกบัตัวท่านและครอบครัว  
20.45 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE137  เสิร์ฟอาหาร 

22.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN CHIANGMAI CHIANGRAI4DAYS  

 UNSEEN CHIANGMAI 4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 

ส่ิงทีท่่านจะได้รับเมื่อ ท่องเทีย่วทวัร์ภายในประเทศกบัเรา WORLDTRAVELLER ทวัร์ในประเทศแบบดีดี เราจัดเอง ท าเอง มั่นใจได้ 
1. ถ้าท่านเลือกราคาทวัร์แบบ 4-5 ดาว เราจัดโรงแรม มาตรฐานดีทีจั่งหวัดน้ันมี สมกบัราคาทีท่่านซ้ือ (*ยกเว้นเลือกทวัร์แบบ3ดาว) 

2. อาหารเราคัดเลือกเมนูดี คัดร้านทีม่ีคุณภาพ มาตรฐานดี มาบริการท่าน ไม่ท าให้เสียช่ือ  
3. บริการอาหารครบทุกมื้อ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเงินเพิม่หาอาหารทานเอง 

4. ไกด์ทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวกเราคัดคนเก่ง และช านาญงานไปดูแลลูกค้าทุกท่าน 
5. รถทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่ว รถทุกคันต้องใหม่  และสะอาด บริการดีแน่นอนครับ  

6. สายการบินไทยสไมล์ทีเ่ราจัด รวมกระเป๋าโหลด20ก.ก.รวมกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ือง7ก.ก. รวมภาษแีละประกนัภัยการบิน ไม่มีเกบ็เพิม่ 

7. ทุกท่านข่ึนเคร่ือง และลงเคร่ืองที ่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินใหญ่ ทนัสมัย สะดวกสบาย ในการเดินทาง 
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UNSEEN เชยีงใหม-่เชยีงราย4วนั (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง) กรณุาเลือกระดบัที่พัก*   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
 

พักโรงแรม 
3ดาว 
 

พักโรงแรม 
4ดาว 
 

พักโรงแรม 
5ดาว 

 

พักท่านเดียว 
1ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

คริสมาสต์ 24-27/ 25-28ธ.ค. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-02ม.ค. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
หยุดปีใหม่ 01-04 ม.ค. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
เดือนมกราคม 
08-11ม.ค./15-18ม.ค. 
22-25ม.ค./29ม.ค.-01ก.พ. 

14,900 16,900 19,900 สอบถาม 

เดือนกมุภาพนัธ์ 02-05ก.พ. 
05-08ก.พ./12-15ก.พ. 
19-22ก.พ./26ก.พ.-01มี.ค. 

14,900 16,900 19,900 สอบถาม 

เดือนมนีาคม 
05-08มี.ค./12-15ม.ีค. 
19-23มี.ค./26-29ม.ีค. 

14,900 16,900 19,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน 02-05เม.ย. 
03-06เม.ย./06-09เม.ย. 14,900 16,900 19,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 09-12 เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 10-13 เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 11-14เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 12-15เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 13-16 เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 14-17 เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
สงกรานต์ 15-18 เม.ย. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
16-19เม.ย./23-26เม.ย. 14,900 16,900 19,900 สอบถาม 
แรงงาน 30เม.ย.-03พ.ค. 19,900 21,900 28,900 สอบถาม 
พฤษภาคม 07-10/14-17พ.ค. 
21-24พ.ค./28-31พ.ค. 14,900 16,900 19,900 สอบถาม 

***หากท่านส ารองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด12,000-15,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 18,000-25,000 (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 12,000-25,000 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 มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป 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 กรุป๊ทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 

 UNSEEN CHIANGMAI 4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 


