
                             

CODE: ITHA76  อา่งขาง มอ่นแจม่ ฮโินกแิลนด ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ  

สูท่า่อากาศยานเชยีงใหม ่น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIET JET AIR – ทา่อากาศยาน
เชยีงใหม ่– อ.แมแ่ตง – วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน – อ.ไชยปราการ – ฮโินกแิลนด ์– สวน
สม้ธนาธร         

2 ดอยอา่งขาง – สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 – 
ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล – ชมซากรูะ – ดอยสเุทพ 
                       

3 พระธาตดุอยค า - ดอยมอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ - สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – สวนดอกไม ้
I love Flower Farm หรอืสวนใกลเ้คยีง - หว้ยตงึเฒา่ – รา้นของฝาก – ทา่อากาศยาน
เชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                     

 

 

 

 



                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

8-10 ธนัวาคม 63 9,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

17-19 ธนัวาคม 63 8,900 1,500 16  

29-31 ธนัวาคม 63 9,900 1,500 16  

1-3 มกราคม 64 10,900 1,500 16  

2-4 มกราคม 64 9,900 1,500 16  

14-16 มกราคม 64 8,900 1,500 16  
 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  VZ100 BKK-CNX 06.10-07.30 

Return      :  VZ121 CNX-BKK 20.20-21.40 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น า้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัแรก           ทา่อากาศสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIET JET AIR – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– 

                     อ.แมแ่ตง – วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน – อ.ไชยปราการ – ฮโินกแิลนด ์– สวนสม้ธนาธร 

                     ทีพ่กัฝาง                                                                                     อาหาร เทีย่ง,เย็น  
 

04.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai 

Viet Jet Air) ประต ู3-4 เคานเ์ตอร ์E เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

06.10 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ100 

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่รับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกท่านบรเิวณ

ทางออก นําทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ นําทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอแมแ่ตง เมืองแห่งมนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสาม

แม่น้ํา มีแม่น้ําทีส่ําคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันทีโ่ครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาแม่แตง หรือทีช่าวแม่

แตงเรยีกว่าชลประทานไดแ้ก ่แม่น้ําแม่งัด แม่น้ําแตง และแม่น้ําปิง นําทา่นสู ่วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืง

แกน ตัง้อยู่บนเนนิเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ทีส่วยงาม มีความวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรือ ตน้สะหรี หลากหลายขนาด อีกทัง้ทีต่ัง้

ของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณทีเ่รียกว่า เมืองแกน ชาวบา้นก็เลยเรียกชือ่วัดนี้เต็ม ๆ ว่า "วัดเด่น

สะหรีศรีเมืองแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดทํ้าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้

อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทอง โดยทา่นตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม 

แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัดเพื่อการขัดเกลาจติใจ เพื่อใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทาง

จติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รูบาเทอืงเป็นพระทีม่ีปฏปิทา จงึไดร้ับ

ความเลือ่มใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่

และกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไม่นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูอ่ าเภอไชยปราการ อยู่บนเสน้ทางสายเชยีงใหม่-ฝาง สภาพภูมปิระเทศเป็น

ภเูขาสลบัซบัซอ้น สลบั ทีร่าบเชงิเขา เป็นอําเภอทีม่ภีเูขาลอ้มรอบถงึ 3 ดา้น 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย นําท่านสูส่ถานทีเ่ช็คอนิสดุเก๋ ฮโินกแิลนด ์ Hinoki land อาณาจักรไมฮ้โินกแิห่งแรกและแห่งเดยีวใน

ประเทศไทยทีจํ่าลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่ นไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ 

คณุอนริุทธ ์จงึสดุประเสรฐิ ผูก้อ่ตัง้บา้นไมห้อมฮโินกไิชยปราการ และเป็นผูนํ้าเขา้ไมส้นฮโินกใินประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่หลังจากบา้นไมห้อมฮโินก ิและธุรกจิจําหน่าย

ผลติภณัฑท์ีต่อ่ยอดจากไมส้นฮโินกทิีเ่ขารเิร ิม่ร่วมกบัชาวบา้นในพื้นทีป่ระสบผลสําเร็จ โปรเจ็กตถ์ัดมาก็

คอืการพัฒนาพื้นที ่83 ไร่ ฮโินกแิลนด ์ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลัง เร ิม่ตน้จากอาคารซุม้ประตู

ทางเขา้ทีจํ่าลองประตอูสนุีของศาลเจา้อาซากสุะ โดดเดน่ดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตวัอักษรสดีําว่า คามิ

นาร ิ(Kaminari-mon) ซึง่เป็นชือ่ของประตตูามตน้แบบ ถดัมาคอืโถงตอ้นรับทีใ่หบ้รกิารเชา่ชดุกโิมโน มี

ใหเ้ลอืกหลากส ีหลายรูปแบบ สาํหรับนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากใสถ่า่ยรูปใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศ ถดัมาจะ

พบกับอีกหนึ่งไฮไลตค์ืออุโมงคเ์สาโทรอิจํิาลองจํานวน 88 ตน้ เชือ่มพื้นที่สว่นหนา้เขา้สู่ดา้นในของ

โครงการ ซึง่อุโมงคจ์ะพาไปบรรจบกบัลานดา้นหนา้ปราสาทฮโินก ิปราสาททีส่รา้งข ึน้จากไมส้นฮโินกทิัง้

หลังตามแบบปราสาทดัง้เดมิของโชกุน โดยปราสาทแห่งนี้ไดจํ้าลองมาจากปราสาททองคนิคาคุจใิน

เมืองเกียวโตดว้ยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชัน้บนของปราสาทจะเป็นที่ประดษิฐานขององค์เจา้แม่กวนอิม 

(แกะสลกัจากไมส้นฮโินกดิว้ยเชน่กนั) ปราสาทม ี4 ชัน้ แตล่ะชัน้มรีะเบยีงทีส่ามารถมองเห็นทวิทศันข์อง

ภเูขาทีว่างตวัลอ้มรอบอําเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 

8 ไร่ และมอีาคารจัดแสดงสนิคา้ และจําหน่ายผลติภณัฑด์ว้ย คณุอนริุทธร์เิร ิม่โครงการพรอ้มกับการเปิด

กจิการบา้นไมห้อมฯ โดยชักชวนชาวบา้นจากอําเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 

ครอบครัว ร่วมกันสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑเ์พื่อสขุภาพทีต่่อยอดจากการสกัดน้ํามันหอมในเนื้อไมส้นฮโินก ิ

เชน่ ทีน่อนและหมอนเพื่อสขุภาพ สบู่ แชมพู และเครื่องสําอาง รวมไปถงึเฟอรน์เิจอรแ์บบญี่ปุ่ นทีผ่ลติ

จากไมช้นิดเดียวกันนี้ และยังมีคาเฟ่ใหบ้รกิารเครื่องดื่มและขนมจําหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยุค 

นอกจากนี้ยังมีอาคารเจแปนทาวน์ จําหน่ายสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศญี่ปุ่ นเท่านัน้ มีภัตตาคารอาหาร

ญี่ปุ่ นสูตรตน้ตํารับ เสริฟ์โดยพ่อครัวจากแดนอาทติยอ์ุทัย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศอันงดงาม

แบบญีปุ่่ นตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอฝาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่สวนสม้ธนาธร เป็นสวนสม้ขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนนิเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยทวิทัศน์ที่

สวยงามที่ เป็นที่รูจ้ักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ไดร้ับการยอมรับจนเรียกไดว้่าเป็นความภูมิใจของ 

ชาวเมืองฝาง เมืองทีเ่ป็นตน้กําเนดิของสม้พันธุ์สายน้ําผึง้ อสิระใหท้่านชม ถ่ายภาพและเลอืกซือ้ของ

ฝากจากทางสวนตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมอ าเภอฝาง 

ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง        ดอยอา่งขาง – สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 –  

                     ไรส่ตรอเบอรร์ ีบ่า้นนอแล– ชมซากรูะ (ชว่งปลายธ.ค. ตน้ ม.ค.) - ดอยสเุทพ  

                    ทีพ่กัเมอืงเชยีงใหม ่                                                                  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ดอยอ่างขาง ตัง้อยู่บนทวิเขาแดนลาว ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง มีความสูงจาก

ระดบัน้ําทะเล 1,400 เมตร และมยีอดดอยสงูถงึ 1,928 เมตร เป็นทีต่ัง้ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเทีย่วชมสถานเีกษตรหลวงอา่งขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลง

ปลกูพชืเมอืงหนาว มทีัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพืช ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ี่

พันธุ ์80 ทีม่รีสชาตดิ ีรสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไมด้อกเมืองหนาว

ปลกูลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยี่ยมชม และยังมีตน้ซากุระจากญี่ปุ่ นใหช้ืน่ชมอีกดว้ยซึง่ซ ึง่ออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูก

สบัเปลีย่นกนัตลอด เพือ่ใหม้ดีอกสวยงามตลอดทัง้ปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวทีป่ลูกในสถานีฯ 

อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอรร์ี่ กวีี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอรร์ี่ สาลี ่พลับ ซึง่ในการปลูกไมผ้ลในพื้นทีต่่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นทีถ่า่ยละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครอง อสิระใหท้่านชมความงดงามของพันธไ์ม ้

ดอกไมป้ระดับ  และไมผ้ลเมืองหนาวนานาพันธุ ์เชน่โรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซ



                             

นานาชนิดและใหท้่านเลอืกซื้อของฝากผลติภัณฑข์องโครงการหลวง 

ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม มีดอก

นางพญาเสอืโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่งบานรมิทางขึน้ดอยอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสอืโคร่งหรือซากุระ

เมอืงไทยแลว้ก็ยังม ี“ซากรุะญีปุ่่ น” ทีท่างมูลนธิโิครงการหลวง ไดเ้ขา้

มาปลูกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 และ ตน้ “เชอรร์ีไตห้วัน” ซึง่เร ิม่ปลูกเมื่อปี 

2551 ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลกูตน้ซากุระญี่ปุ่ นและ

เชอร์รีไตห้วันจํานวนกว่า 5,000 ตน้ โดยใชก้ารเพาะเมล็ดเป็นวิธี

ขยายพันธุ ์ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีดอกนางพญาเสอืโคร่ง ซากุระญี่ปุ่ น 

และเชอรร์ไีตห้วันจะออกดอกใหไ้ดช้มตามจุดตา่ง ๆ เชน่ ภายในสวน 80 

ดา้นหนา้อาคารสโมสรอ่างขาง สวนแปดสบิ สวนกุหลาบอังกฤษ สวน

สมเด็จ และตลอดเสน้ทางเดนิรถขาออกฝ่ังโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก

สถานีฯ อ่างขาง นอกจากนี้บรเิวณรมิถนนทางขึน้ไปสูส่ถานีเกษตรหลวง

อ่างขางก็ยังมีตน้นางพญาเสอืโคร่งสูงใหญ่ทีอ่อกดอกสชีมพูหวานรมิ

ถนนสองขา้งทางเป็นดังอุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่งอันสวยงาม 

รวมถงึตามไหลเ่ขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานีเกษตรฯ อ่างขางก็

มตีน้นางพญาเสอืโคร่งออกดอกสชีมพูสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําชม ไรช่า 2000 ดอยอา่งขาง ซ ึง่ตัง้อยู่ทางซา้ยมอืกอ่นถงึบา้นนอแล ใหท้่านเช็คอนิถ่ายรูป

กบัจุดชมววิสวยๆตามอัธยาศยั หลกัๆจะม2ีจุดคอื ดา้นบนตรงบรเิวณกงัหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชา

ดา้นล่าง นอกจากนี้มีรา้นชาบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วดืม่ดํ่าไปกับบรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู ่ไรส่ตรอ

เบอรร์ ีบ่า้นนอแล ตน้สตรอเบอรร์ีถ่กูปลกูลดหลัน่ตามความลาดเทของภเูขาใหว้วิทีส่วยงาม มวีวิสวยงาม

มากเหมาะแกก่ารถา่ยรปู สามารถเขา้ชมแปลงปลกูไดแ้ต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอรร์ีเ่องได ้สามารถเลอืก

ซือ้แบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

 



                             

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคที่มี

ประมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชือ่เต็ม

ว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบ

เชยีงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ปานกลาง1,046 เมตร ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา มี

เจดยี์ทรงเชยีงแสน เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมือง

อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุ

ประจําปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็ม

ไปดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ 

ชาวเขาทีแ่ตง่ตวัพืน้เมอืงน่ารัก 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        พระธาตดุอยค า – ดอยมอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – สวนดอกไมไ้รล่มหนาว – สวนดอก 

                     ไม ้I love Flower Farm หรอืสวนอืน่ๆใกลเ้คยีง - หว้ยตงึเฒา่ – รา้นของฝาก –  

                     ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยคํา ตําบลแม่เหียะ อ.เมือง มี

อายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่ีความสําคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสวุรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซ ึง่สรา้งข ึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวตา่งชาตติ่างก็มาเทีย่ว ทําบุญ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะนําดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตดุอยคํายังมีจุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทศันร์อบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามคํา่คนืเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุดอยคําจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืง

อร่ามสว่างไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก นําทา่นเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบสโลวไ์ลฟ์

เดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk มอ่นแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา 

ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา 

สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไม ้

นานชนดิตามฤดกูาลเบ่งบาน เชน่ ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยีย ดอก

มากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ทีน่ี่มีบรกิารใหเ้ช่าชุดชดุฮันบก (ชุด

ประจําชาตเิกาหลี) และชุดชนเผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทัวร์) อสิระ



                             

ถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นําท่านเดนิทางสู ่ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไม ้

ตามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไม่รวมคา่เขา้ชม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

นําท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิใหม่ สวนดอกไม ้  I Love Flower Farm นําท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่ง

ดอกไมท้ีไ่ดถ้กูจัดตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงามกวา้งขวาง มดีอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอรท์ีป่ลูกสลับสบัเปลีย่น

กนัออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม (กรณีสวนปิด หรอื

ชว่งเทศกาลหยุดยาวทางบรษัิทอาจจะมีสลับเปลีย่นเทีย่วสวนอื่นๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การบาน ร่วงโรยของดอกไมข้ ึน้อยู่กับสภาพของอากาศทางบรษัิทไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูจุ่ดเชค็อนิแห่งใหม่ไปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซน

ใหเ้ต็มปอดที่ หว้ยตงึเฒ่า ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพื่อน รายลอ้มไปดว้ย

บรรยากาศทุง่นาสเีขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างสะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือ

ทุง่นา ไปยังกระทอ่มปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเชค็อนิกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่จุดเช็คอนิแห่งใหม่ไปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่หว้ยตงึเฒ่า 

ไฮไลทข์องทีน่ี่อยู่ที ่หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพื่อน รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ีภูเขา

โอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 

100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเชค็อนิกนัได ้

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนที่บา้น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

สูท่า่อากาศยานเชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.20น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ121 

21.40น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
   

******************** 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น้ําหนักสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการ
บนิมกีารปรบัเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   



                             

 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 9 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


