
 

CODE: ITHA76  อา่งขาง มอ่นแจม่ ฮโินกแิลนด ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ  
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 

อาย ุ2-6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
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. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai 

Viet Jet Air) ประต ู3-4 เคานเ์ตอร ์E เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

06.10 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ100 

07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ รับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกท่านบรเิวณ

ทางออก น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอแมแ่ตง เมอืงแห่งมนตเ์สน่ห ์ดนิแดนสาม

แม่น ้า มแีม่น ้าที่ส าคัญ 3 สาย ไหลมาบรรจบกันที่โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแม่แตง หรือที่ชาวแม่

แตงเรยีกว่าชลประทานไดแ้ก ่แมน่ ้าแมง่ัด แมน่ ้าแตง และแมน่ ้าปิง น าทา่นสู ่วดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืง

แกน ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ทีส่วยงาม มคีวามวจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ

สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา ภายในวัดเต็มไปดว้ย ตน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีหลากหลายขนาด อกีทัง้ที่ตัง้

ของวัดยังอยู่ในเขตเมอืงเก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นก็เลยเรยีกชือ่วัดน้ีเต็ม ๆ ว่า "วัดเด่น

สะหรศีรเีมอืงแกน" ในปี พ.ศ. 2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวัดขึน้มาใหม่ ทัง้

อโุบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กฏุไิมส้กัทอง โดยทา่นตัง้ใจวา่จะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงาม 

แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัดเพื่อการขัดเกลาจติใจ เพื่อใหเ้ป็นสถานที่พักผ่อนทาง

จติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และดว้ยความทีค่รูบาเทอืงเป็นพระทีม่ปีฏปิทา จงึไดรั้บ

ความเลือ่มใสศรัทธา จากผูค้นทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่

และกลายเป็นทีรู่จ้ักในเวลาไมน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอไชยปราการ อยู่บนเสน้ทางสายเชยีงใหม่-ฝาง สภาพภูมปิระเทศเป็น

ภเูขาสลับซบัซอ้น สลับ ทีร่าบเชงิเขา เป็นอ าเภอทีม่ภีเูขาลอ้มรอบถงึ 3 ดา้น 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย น าท่านสู่สถานที่เช็คอนิสุดเก๋ ฮโินกแิลนด ์Hinoki land อาณาจักรไมฮ้โินกแิห่งแรกและแห่งเดยีวใน

ประเทศไทยทีจ่ าลองบรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นไวก้ลางหุบเขาในเชยีงใหม่ เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ 

คณุอนรุิทธ ์จงึสดุประเสรฐิ ผูก้อ่ตัง้บา้นไมห้อมฮโินกไิชยปราการ และเป็นผูน้ าเขา้ไมส้นฮโินกใินประเทศ

ไทยอย่างเป็นทางการรายแรกๆ ของประเทศไทย ซึง่หลังจากบา้นไมห้อมฮโินก ิและธุรกจิจ าหน่าย

ผลติภัณฑท์ีต่่อยอดจากไมส้นฮโินกทิีเ่ขารเิริม่ร่วมกับชาวบา้นในพืน้ทีป่ระสบผลส าเร็จ โปรเจ็กตถ์ัดมาก็

คือการพัฒนาพื้นที่ 83 ไร่ ฮโินกแิลนด ์ประกอบดว้ยสิง่ปลูกสรา้ง 6 หลัง เริม่ตน้จากอาคารซุม้ประตู

ทางเขา้ทีจ่ าลองประตอูสนีุของศาลเจา้อาซากสุะ โดดเด่นดว้ยโคมสแีดง เขยีนดว้ยตัวอักษรสดี าวา่ คามิ

นาร ิ(Kaminari-mon) ซึง่เป็นชือ่ของประตูตามตน้แบบ ถัดมาคอืโถงตอ้นรับทีใ่หบ้รกิารเชา่ชดุกโิมโน มี

ใหเ้ลอืกหลากส ีหลายรูปแบบ ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากใสถ่า่ยรูปใหส้อดคลอ้งกับบรรยากาศ ถัดมาจะ

พบกับอกีหนึ่งไฮไลตค์ืออุโมงคเ์สาโทรอิจิ าลองจ านวน 88 ตน้ เชือ่มพื้นที่ส่วนหนา้เขา้สู่ดา้นในของ

โครงการ ซึง่อโุมงคจ์ะพาไปบรรจบกับลานดา้นหนา้ปราสาทฮโินก ิปราสาททีส่รา้งขึน้จากไมส้นฮโินกทิัง้

หลังตามแบบปราสาทดัง้เดมิของโชกุน โดยปราสาทแห่งน้ีไดจ้ าลองมาจากปราสาททองคนิคาคุจใิน

เมืองเกียวโตดว้ยสัดส่วน 1 ต่อ 3 ชัน้บนของปราสาทจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจา้แม่กวนอิม 

(แกะสลักจากไมส้นฮโินกดิว้ยเชน่กัน) ปราสาทม ี4 ชัน้ แตล่ะชัน้มรีะเบยีงทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง

ภเูขาทีว่างตัวลอ้มรอบอ าเภอไชยปราการอย่างสวยงาม ดา้นขา้งของปราสาทยังเป็นบ่อปลาคารป์ขนาด 

8 ไร่ และมอีาคารจัดแสดงสนิคา้ และจ าหน่ายผลติภัณฑด์ว้ย คณุอนรุิทธร์เิริม่โครงการพรอ้มกับการเปิด

กจิการบา้นไมห้อมฯ โดยชักชวนชาวบา้นจากอ าเภอไชยปราการ ฝาง พรา้ว และแม่อาย กว่า 1,200 

ครอบครัว ร่วมกันสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑเ์พื่อสขุภาพทีต่่อยอดจากการสกัดน ้ามันหอมในเน้ือไมส้นฮโินก ิ

เช่น ทีน่อนและหมอนเพื่อสขุภาพ สบู่ แชมพู และเครือ่งส าอาง รวมไปถงึเฟอรน์ิเจอรแ์บบญี่ปุ่ นทีผ่ลติ

จากไมช้นิดเดียวกันน้ี และยังมีคาเฟ่ใหบ้รกิารเครื่องดื่มและขนมจ าหน่ายภายในโถงอาคารยอ้นยุค 

นอกจากน้ียังมอีาคารเจแปนทาวน์ จ าหน่ายสนิคา้ทีน่ าเขา้จากประเทศญี่ปุ่ นเท่านัน้ มภีัตตาคารอาหาร

ญี่ปุ่ นสูตรตน้ต ารับ เสริฟ์โดยพ่อครัวจากแดนอาทติยอ์ุทัย อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศอันงดงาม

แบบญีปุ่่ นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอฝาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 จากนัน้เดนิทางสู ่สวนสม้ธนาธร เป็นสวนสม้ขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเนนิเตีย้ ๆ แวดลอ้มดว้ยทวิทัศน์ที่

สวยงามที่ เป็นที่รูจ้ักกันดีในเรื่องของคุณภาพที่ไดรั้บการยอมรับจนเรียกไดว้่าเป็นความภูมใิจของ 

ชาวเมอืงฝาง เมอืงทีเ่ป็นตน้ก าเนิดของสม้พันธุส์ายน ้าผึง้ อสิระใหท้่านชม ถ่ายภาพและเลอืกซือ้ของ

ฝากจากทางสวนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมอ าเภอฝาง 

ทีพ่กั: โรงแรมตน้ฝาง/อ าเภอฝางระดบั 3ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง        ดอยอา่งขาง – สถานเีกษตรหลวงดอยอา่งขาง สวนดอกไมเ้มอืงหนาว สวน 80 - ไรช่า2000 –  

                     ไรส่ตรอเบอรร์ีบ่า้นนอแล– ชมซากรูะ (ชว่งปลายธ.ค. ตน้ ม.ค.) - ดอยสเุทพ  

                    ทีพ่กัเมอืงเชยีงใหม ่                                                                  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง ตัง้อยู่บนทิวเขาแดนลาว ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง มีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร และมยีอดดอยสงูถงึ 1,928 เมตร เป็นทีต่ัง้ของสถานีเกษตรหลวงอา่งขาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเทีย่วชมสถานเีกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรยีกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มแีปลง

ปลูกพชืเมอืงหนาว มทีัง้ไมด้อกและไมผ้ล และพชื ผัก ชนดิต่างๆ ผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุจะเป็นสตอเบอรร์ี่

พันธุ ์80 ทีม่รีสชาตดิ ีรสหวาน สวน 80 เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวเป็นแหลง่รวบรวมไมด้อกเมอืงหนาว

ปลูกลงบนแปลงไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ยีย่มชม และยังมตีน้ซากรุะจากญี่ปุ่ นใหช้ืน่ชมอกีดว้ยซึง่ซึง่ออก

ดอกสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไมด้อกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูก

สบัเปลีย่นกันตลอด เพือ่ใหม้ดีอกสวยงามตลอดทัง้ปี แปลงไมผ้ล เป็นไมผ้ลเขตหนาวทีป่ลกูในสถานีฯ 

อ่างขาง ไดแ้ก่ สตรอเบอรร์ี ่กวีี ่บ๊วย พีช พลัม บลูเบอรร์ี่ สาลี ่พลับ ซึง่ในการปลูกไมผ้ลในพื้นทีต่่างๆ 

ของโครงการหลวง และเป็นทีถ่่ายละครเรือ่งธรณีน่ีน้ีใครครอง อสิระใหท้่านชมความงดงามของพันธไ์ม ้

ดอกไมป้ระดับ  และไมผ้ลเมอืงหนาวนานาพันธุ ์เช่นโรงเรอืนกุหลาบ ป่าซากุระ ตน้บ๊วย สวนบอนไซ



 
นานาชนิดและใหท้่านเลือกซือ้ของฝากผลติภัณฑข์องโครงการหลวง 

ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม มีดอก

นางพญาเสอืโคร่งหรือซากุระเมอืงไทยเบ่งบานรมิทางขึน้ดอยอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากนางพญาเสอืโคร่งหรือซากุระ

เมอืงไทยแลว้ก็ยังม ี“ซากุระญีปุ่่ น” ทีท่างมูลนธิโิครงการหลวง ไดเ้ขา้

มาปลูกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 และ ตน้ “เชอรร์ีไตห้วัน” ซึง่เริม่ปลูกเมือ่ปี 

2551 ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลกูตน้ซากรุะญีปุ่่ นและ

เชอร์รีไตห้วันจ านวนกว่า 5,000 ตน้ โดยใชก้ารเพาะเมล็ดเป็นวิธี

ขยายพันธุ ์ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีดอกนางพญาเสอืโคร่ง ซากรุะญีปุ่่ น 

และเชอรร์ไีตห้วันจะออกดอกใหไ้ดช้มตามจุดตา่ง ๆ เชน่ ภายในสวน 80 

ดา้นหนา้อาคารสโมสรอ่างขาง สวนแปดสบิ สวนกุหลาบอังกฤษ สวน

สมเด็จ และตลอดเสน้ทางเดนิรถขาออกฝ่ังโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก

สถานีฯ อา่งขาง นอกจากนี้บรเิวณรมิถนนทางขึน้ไปสูส่ถานีเกษตรหลวง

อ่างขางก็ยังมีตน้นางพญาเสอืโคร่งสูงใหญ่ที่ออกดอกสชีมพูหวานรมิ

ถนนสองขา้งทางเป็นดังอุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่งอันสวยงาม 

รวมถงึตามไหลเ่ขาซอยขา้งตลาดขายของหนา้สถานีเกษตรฯ อ่างขางก็

มตีน้นางพญาเสอืโคร่งออกดอกสชีมพูสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าชม ไรช่า 2000 ดอยอา่งขาง ซึง่ตัง้อยูท่างซา้ยมอืกอ่นถงึบา้นนอแล ใหท้า่นเช็คอนิถา่ยรูป

กับจุดชมววิสวยๆตามอธัยาศัย หลักๆจะม2ีจุดคอื ดา้นบนตรงบรเิวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชา

ดา้นล่าง นอกจากน้ีมรีา้นชาบรกิารใหนั้กท่องเทีย่วดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศ จากนัน้เดนิทางสู่ ไรส่ตรอ

เบอรร์ีบ่า้นนอแล ตน้สตรอเบอรร์ีถ่กูปลกูลดหลั่นตามความลาดเทของภเูขาใหว้วิทีส่วยงาม มวีวิสวยงาม

มากเหมาะแกก่ารถา่ยรูป สามารถเขา้ชมแปลงปลกูไดแ้ต่ไมส่ามารถเก็บสตรอเบอรร์ีเ่องได ้สามารถเลอืก

ซือ้แบบสดๆจากหนา้สวนทีช่าวบา้นเก็บมาขายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 



 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไปพิชติทางบันไดนาคที่มี

ประมาณ 306 ขัน้ ณ วดัพระธาตุดอยสุเทพ หรอืมชีือ่เต็ม

ว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” ตัง้อยู่ในอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบ

เชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน ้าทะเล

ปานกลาง1,046 เมตร ก่อสรา้งตามแบบศิลปะลา้นนา มี

เจดยีท์รงเชยีงแสน เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง

อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุ

ประจ าปีเกดิ ปีมะแม อกีดว้ย และตรงบันไดทางขึน้วัดจะเต็ม

ไปดว้ยการขายสนิพืน้เมอืงรวมถงึการมาขอถา่ยรูปจากเด็กๆ 

ชาวเขาทีแ่ตง่ตัวพืน้เมอืงน่ารัก 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงเชยีงใหม ่

 

ทีพ่กั:Boss Holiday/ At The train Hotel 

/Peppery Hill Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 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) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ต าบลแม่เหยีะ อ.เมอืง มี

อายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดทีม่ี

ชื่อเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากือนา กษัตรยิ์แห่ง

อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศกัดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างชาตติ่างก็มาเทีย่ว ท าบุญ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน าดอกมาลมิาแก ้

บน (ความเชือ่เฉพาะบคุคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยค ายังมจีุดชมววิทีส่วยงาม ทีส่ามารถมองเห็น

ววิทวิทัศน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ได ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตุเหลอืง

อร่ามสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก น าทา่นเดนิทางไปพชิติทางบันไดนาคทีม่ปีระมาณ 306 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบสโลวไ์ลฟ์

เดนิทางสู่จุดเช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา 

ความยาวกวา่ 200 เมตร เป็นทางเดนิชมธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศา 

สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้สีนัสวยงามไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกดอกไม ้

นานชนดิตามฤดูกาลเบ่งบาน เชน่ ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอก

มากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ ที่น่ีมบีรกิารใหเ้ช่าชุดชุดฮันบก (ชุด



 
ประจ าชาตเิกาหลี) และชุดชนเผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมในค่าทัวร์) อสิระ

ถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ใหท้่านอสิระเขา้ชมสวนดอกไม ้

ตามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไมร่วมคา่เขา้ชม 30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

น าท่านเดนิทางสู่จุดเช็คอินใหม่ สวนดอกไม  ้ I Love Flower Farm น าท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่ง

ดอกไมท้ีไ่ดถ้กูจัดตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามกวา้งขวาง มดีอกมากาเร็ตและดอกคัตเตอรท์ีป่ลูกสลับสับเปลีย่น

กันออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม ้ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม (กรณีสวนปิด หรอื

ชว่งเทศกาลหยุดยาวทางบรษัิทอาจจะมสีลับเปลีย่นเทีย่วสวนอืน่ๆใกลเ้คยีงในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ได ้การบาน ร่วงโรยของดอกไมข้ึน้อยู่กับสภาพของอากาศทางบรษัิทไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแหง่ใหมไ่ปสมัผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสดูโอโซน

ใหเ้ต็มปอดที่ หว้ยตึงเฒ่า ไฮไลท์ของที่น่ีอยู่ที่ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายลอ้มไปดว้ย

บรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีเูขาโอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างสะพานซตูองเป้ ทอดยาวเหนือ

ทุง่นา ไปยังกระทอ่มปลายนา ดว้ยระยะทางกวา่ 100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเช็คอนิกันได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิสูดโอโซนใหเ้ต็มปอดที่ หว้ยตงึเฒ่า 

ไฮไลท์ของที่น่ีอยู่ที ่หุ่นฟางคงิคองยักษ์ และผองเพื่อน รายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขา

โอบลอ้มไว ้ทีน่ี่ยังมแีลนดม์ารค์เด็ดๆ อย่างทอดยาวเหนือทุ่งนา ไปยังกระท่อมปลายนา ดว้ยระยะทางกว่า 

100 เมตร ทา่นสามารถถา่ยรูปเช็คอนิกันได ้



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีบ่า้น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

สูท่า่อากาศยานเชยีงใหมเ่พือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 

20.20น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ121 

21.40น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
   

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

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการ

บนิมกีารปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 



 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


