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วนัทีแ่รก     รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย - วดัห้วยปลากั้ง  - วดัร่องเสือเต้น - วดัร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค -  
เรียวกงัคาเฟ่ -ภูช้ีฟ้า 

......... น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองเชียงราย 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดั

เชียงรายท่ีสวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี 
คือ “พบโชคธรรมเจดีย”์   รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหวา่งศิลปะจีนและลา้นนา หลงัคา
สีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได  ภายในเจดียป์ระดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และ
เป็นท่ีประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัทร์หอมองคใ์หญ่ รวมทั้งรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีขาวองคใ์หญ่ 
และโบสถสี์ขาวท่ีงดงามดว้ยลวดลายปูนป้ันสุดอลงัการ อิสระใหท้่านไดไ้หวพ้ระและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลตท่ี์ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถสีน ้ าเงินท่ีสร้างข้ึน ดว้ยศิลปะแบบไทยประยุกต์
ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ิน
ชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เป็นศิลปะประยุกตท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ใช้เฉดสีเป็นสี
น ้าเงินฟ้าตดักบัสีทอง ลวดลายต่างๆ ท่ีพร้ิวไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบนัไดพญานาคท่ีใชเ้ฉดสีเดียวกนันั้นมี
ความชดชอ้ยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั  ชมจิตรกรรมภาพวาดฝาพนงัเก่ียวกบั
พระพุทธประวติั โดยใช้เฉดสีน ้ าเงินฟ้ามีลวดลายท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตกั
กวา้ง 5 เมตร ช่ือวา่ “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” โดยมีพระรอดล าพูน จ านวน 88,000 องค ์และแกว้แหวน
เงินทองหลายส่ิงถูกฝังอยู่ ใตพ้ระพุทธรูปองค์น้ี รวมทั้งบริเวณพระเศียรไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้งยงัไดรั้บพระราชทาน
นามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ท่ีหมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่
พึง่ในสามโลก” 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย บน
พื้นท่ีเดิมของวดั 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายใน
อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงามมาก จาก
วดัเล็กๆ ซ่ึงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะ
เต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยีย่มชมวดัน้ีอยา่งคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่อง
ขุ่นมีสีขาวบริสุทธ์ิสะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่อง
ขุ่นวา่วดัขาว (Thailand White Temple) ประดบัประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอยา่งวจิิตรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อน
ช้อยอ่ืนๆ อีกมากมายเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัลงมาหน้าบนัประดบัด้วยพญานาคและติดกระจกระยิบระยบัโดย
ความตั้งใจของผูส้ร้างนั้นตอ้งการส่ือสัญลกัษณ์ต่างๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถยงัมีภาพจิตกรรมฝาผนัง
รวมทั้งอาคารแสดงภาพวาดท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัเพื่อแสดงผลงานของอาจารยเ์ฉลิมชยัให้นกัท่องเท่ียวไดช่ื้น
ชมอีกเช่นกนั 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีกว่า 8,000 ไร่ 

มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ท่ีข้ึนเต็มเนินเขา สัมผสับรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางไร่ชาและทุ่งดอกไม้ท่ี
ผลดัเปล่ียนตลอดทั้งปีพร้อมสนุกกบักิจกรรมต่างจุดต่างๆ เช่นจุดวิวไร่ชา จุดชมชีวิตสัตว ์ค่าบริการ 100 บาท/ 50 
บาท (ความสูงไม่เกิน 110 ซม.) พลาดไม่ไดก้บัการถ่ายภาพววิไร่ชาและทะเลสาบกวา่ 100 ไร่สนุกกบัการเดินเด็ด
ยอดชาถ่ายภาพเก็บเป็นท่ีระลึก (อยูบ่ริเวณทางข้ึนร้านภูภิรมย)์ (ไม่รวมค่ารถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เรียวกังคาเฟ่  จุดเร่ิมตน้ของเชียงรายเรียวกัง เกิดจากเจ้าของท่ีพกัได้พบกับท่ีดินผืนงามใน
หมู่บา้นสันปูเลย ต าบลบวัสลี ท่ีมีทอ้งทุ่งนารายลอ้มคลา้ยกบัพื้นท่ีแถบชนบทของญ่ีปุ่น จึงเป็นเป็นค่าเฟ่ข้ึนมา
ก่อน และขยายเป็นท่ีพกัข้ึนมาเพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนไดส้ัมผสับรรยากาศแบบชนบทของญ่ีปุ่น โดยท่ีไม่
ตอ้งไปไกลถึงแดนอาทิตยอุ์ทยั ภายในบริเวณท่ีพกัและคาเฟ่จึงเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเจแปนิส ไม่วา่จะเป็นรูป
ป้ันตวัการ์ตูน หรือ หุ่นชุดเกราะซามูไร อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปบรรยากาศคาเฟ่ ลองล้ิมชิมรสเคก้และเคร่ืองด่ืม 
ต่างๆ ของทางร้านตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ภูช้ีฟ้า  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั บ้านระเบียงฟ้า หรือ เทยีบเท่า (พกัท่ีภูช้ีฟ้า หรือ เมืองเชียงราย) 
หมายเหต:ุ (ส าหรับพักท่ีภูช้ีฟ้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและ
ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบท้ังหมด หรืออาจเป็นท่ีพักแบบเตน็ท์กระโจม หรือ โดม ) 
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ 
 

วนัทีส่อง     ภูช้ีฟ้าชมทะเลหมอก - ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – อ าเภอท่าตอน – วดัท่าตอน – ฮิโนกแิลนด์ – ฝาง 

เช้าตรู่ น าท่านท่านเดินทางสู่ ภูช้ีฟ้า (เปลีย่นเป็นรถสองแถวท้องถิ่น) อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,628 เมตรโดยมี
หน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝ่ังประเทศลาว เป็นยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือก เขาดอยผาหม่นดา้นท่ีติดสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยอดภูช้ีฟ้ามีลกัษณะเป็นผาท่ีมีแหลมยื่นข้ึนไปบนฟ้าจึงเรียกวา่ ภูช้ีฟ้า โดยมองเห็น
ภูเขาช้ีข้ึนไปบนฟ้าท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาสูงท ามุม 45 องศา ซ่ึงด้านบนมีพื้นท่ีราบให้เดินเท่ียวชมประมาณ 1 
กิโลเมตร ดา้นหนา้เป็นหนา้ผาสูงมองเห็นหมู่บา้นเชียงตองในประเทศลาว มีจุดชมววิยอดนิยมอยู ่2 จุด คือบริเวณ 
ยอดภูและบริเวณลานก่อนถึงยอดซ่ึงจะเห็นภูเขาช้ีไดอ้ยา่งชดัเจน ไฮไลตส์ าคญั ของการมาเท่ียวภูช้ีฟ้า คือ มาเฝ้า
รอชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกสุด อลังการคลอภูขาท่ีสวยงาม ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ท่ีไม่มีใคร
เหมือนนัน่คือ ลกัษณะภูเขาท่ีช้ีไปบนฟ้า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไม้ประดบัเมืองหนาว สูง 950 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลอยูใ่นแอ่งท่ีราบดา้นทิศเหนือของพระต าหนกั สร้างเม่ือปี พ.ศ.2534 บริเวณท่ีตั้งของสวน 
สามารถปลูกดอกไมเ้ม่ืองหนาวได ้จึงมีพระราชประสงคใ์ห้ปลูกเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้
รู้จกัและช่ืนชมดอกไมท่ี้แปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเห็นโดยทัว่ๆ ไป ภายในสวนไดรั้บการออกแบบตกแต่งดว้ย
พนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบันบัหม่ืนอยา่งสวยงามยิ่ง ราวกบัผืนพรมธรรมชาติท่ีแปนเปล่ียนไปตามทุกฤดูกาลละลาน
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ตาดว้ยแปลงไมด้อก และไมพุ้่ม ดอกไม่ท่ีน่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวนัของปี (ไม่รวมค่าเข้าชม
สวนแม่ฟ้าหลวงและอืน่ ๆ ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาฉุยฟง เป็นของ บริษทั ฉุยฟงที จ  ากดั ซ่ึงป็นผูผ้ลิตใบชารายใหญ่ท่ีสุดใน 
จงัหวดัเชียงราย โดยมีประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามานานกวา่ 40 ปี โดยมีการพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว จนกลายเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย บรรยากาศโดยรอบสีเขียวชะอุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขา
ปลูกลดหลัน่กนัเป็นขั้นบนัได นอกจากน้ีท่ีไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซ้ือชาคุณภาพดีหลากสายพนัธ์ุ 
เป็นของฝากได ้อิสระตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ บา้นท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เขา้สู่ วัดท่าตอน เดิมเป็นวดัเก่าแก่สันนิษฐานไดจ้าก วตัถุ

โบราณท่ีคน้พบในบริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์
บ าบดัยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัท่ีมีทิวทัศน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ทรงครองราชยเ์ป็นปีท่ี 50 ทางวดัได้ริเร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์ก้วเฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา 
ดา้นบนมีจุดชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ากกไหลคดเค้ียวอยูเ่บ้ืองล่าง 
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอไชยปราการ สู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอไชยปราการ ท่ีน่ีเป็นท่ีเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่งเปิดเม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม 2561 (แบบใหม่แกะกล่องร้อนๆ) โดยเนรมิตพื้นท่ีกว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญ่ีปุ่นขนานแท้ 
โดดเด่นดว้ยการประดบัตกแต่งอยา่งโคมแดงขนาดยกัษแ์บบวดัอาซากุสะท่ีโตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนท่ีวดัฟูชิ
มิอินาริท่ีเกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้างต่างๆ แต่ไฮไลทส์ าคญัอยูท่ี่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไมห้อมทั้งหลงั ขนาด
สูงกว่า 4 ชั้น เรียกได้ว่าอลงัการแบบสุดๆ ลอ้มรอบไปด้วยบรรยากาศสวยๆ ของภูเขาและธรรมชาติ ยิ่งท าให้
นกัท่องเท่ียวอยา่งเราเดินเพลินจนลืมเวลา แถมยงัมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แทบจะทุกตารางพื้นท่ี งานน้ีเตรียมเมมโมร่ี
กลอ้งให้พร้อม บอกเลยวา่คุณจะเดินถ่ายรูปจนเบ่ือไปขา้งหน่ึงเลย ส าหรับใครท่ีอยากเพิ่มความอินมากยิ่งข้ึนไป
อีก ท่ีน่ีเขายงัมีชุดแต่งกายประจ าชาติญ่ีปุ่น ทั้งกิโมโนและยกูาตะ เอาไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดเ้ช่าอีกดว้ยนะคะ มีทั้ง
ไซส์เด็ก ไซส์ผูใ้หญ่ รวมไปจนถึงพร็อพต่างๆ แบบเสร็จสรรพ งานน้ีขอบอกวา่เช่าไดแ้บบไม่จ  ากดัชัว่โมง ใส่เดิน
เล่นถ่ายรูปกนัอยา่งเต็มท่ี *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย   (ไม่รวมค่าเขา้ชมฮิโนกิแลนด์ ตัว๋เขา้ : ผูใ้หญ่ 80 บาท 
เด็กส่วนสูง 110 ซม. - 135 ซม.  30 บาท) สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอฝาง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมต้นฝาง หรือเทียบเท่า  

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ 
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วนัทีส่าม     ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอว์เบอรีบ้าน
นอแล –พระธาตุดอยสุเทพ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยูบ่นทิวเขาแดนลาวในพื้นท่ีต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นยอด

ดอยสลบัซับซ้อน มีความสูงประมาณ 1,400-1,900 เมตร ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง ซ่ึงเป็นโครงการหลวงแห่งแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระราชด าริ
จดัตั้ งข้ึนโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซ้ือท่ีดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหน่ึง 
จากนั้นจึงโปรดเกลา้ฯ ตั้งโครงการหลวงข้ึน เพื่อใชเ้ป็น สถานีวิจยัและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นผกั ไมผ้ล ไมด้อกเมืองหนาว เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่าน้ีมาเพาะปลูกเพื่อ
สร้างรายไดแ้ทนการปลูกฝ่ิน ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ท าให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึง
ไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาเท่ียวชมภายในสถานีฯ ได ้  โดยใช้รถ
ส่วนตวัขบัเขา้ไปชมหรือใชบ้ริการรถรางน าเท่ียวของสถานี (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 50 บาท รถคนัละ 50 บาท )  
โดยลกัษณะการขบัรถเท่ียวจะเป็นวงกลมวนกลบัมายงัจุดเดิมบริเวณหน้าทางเขา้  ซ้ือบตัร 1 คร้ัง จะเขา้มาชมก่ี
รอบก็ไดใ้นวนัเดียวกนั ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเท่ียวหลกั คือ  สวนสมเด็จ
ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ ติดกนัคือโรงเรือนเพาะพนัธ์ุกุหลาบ และเรือนดอกไมต้ั้งอยูต่รงขา้มสวนสมเด็จ  ถดัไป
บริเวณใจกลางสถานีฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบองักฤษ และสโมสรอ่างขางซ่ึงเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไป
จบโปรแกรมท่ีสวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพนัธ์ุผกัซ่ึงอยู่ตรงขา้มสวนบ๊วย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 
2000 เป็นท่ีเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งบนดอยอ่างขาง  ท่ีสามารถชมไร่ชาแบบมุมสูง ถึงแมว้า่ไร่ชา 2000 จะเป็นไร่ไม้
ใหญ่มากแต่ก็สวย อากาศดี  เงียบ  เป็นธรรมชาติท่ีน่าเท่ียวสุดๆ  ภายในไร่ชา 2000  มีชาให้ชิมและยามเชา้ไร่ชา 
2000 ก็จะมีทะเลหมอกใหช้มเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แปลงปลูกสตรอว์
เบอร์รีหมู่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอวเ์บอร์รีพนัธ์ุพระราชทาน 80 ท่ีใหญ่อนัดบัตน้ ๆ ของไทย โดยชาวบา้นจะ
ปลูกสตรอวเ์บอร์รีไล่ระดบัไปตามความสูงของภูเขา มองไปไดไ้กลสุดลูกหูลูกตา สวยงามมาก ในช่วงฤดูกาลเก็บ
เก่ียวสตรอวเ์บอร์รี อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเลือกซ้ือสตรอวเ์บอร์รีสดๆ ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง ) วดัพระธาตุดอยสุเทพ 

ประจ าปีเกิด ของคนท่ีเกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นบัตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นกัท่องเท่ียว

ซ่ึงเดินทางมาท่ีจงัหวดัน้ีจะตอ้งข้ึนไปนมสัการพระบรมธาตุกนั ทุกคน ถา้ หากใครไม่ไดข้ึ้นไปนมสัการแลว้ ถือ

เสมือนวา่ยงัมาไม่ถึงเชียงใหม่ ผูท่ี้เดินทางมาสักการะท่ีวดัแห่งน้ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน นกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนบนัไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยงัวดั หรือใชบ้ริการรถกระเชา้ข้ึน-ลงดอยสุเทพ
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ได ้ระหวา่งเวลา 05.30-19.30 น. ท่ีน่ียงัมีประเพณีท่ีส าคญั คือ งานประเพณีเตียวข้ึนดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอย

สุเทพจดัเป็นประจ าทุกปี โดยมีข้ึนก่อนหนา้วนัวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่น ้าส าหรับสรงพระธาตุโดยมี

พระสงฆ ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ มาร่วมขบวนแห่ข้ึนดอยเป็นจ านวนมาก 

** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี้ **  เช่ือกนัว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุ

เทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนั้น 

ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค านมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐาน

ขอใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงให้อานิสงส์ท่ีต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้

มีปัญญาดุจพระจทัร์เพญ็ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอใหไ้ดข้ึ้น

สวรรค ์ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพ

แลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริ

มงคลอีกดว้ย 

 
 

น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินวัวลาย แหล่งท่ีขายสินคา้ท้องถ่ินเด็ดๆ จะมารวมกนัท่ีน่ี! สินคา้จากฝีมือชาวเขา

มากมายท่ีน าลงมาจ าหน่ายดา้นล่าง เช่น กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน เคร่ืองสานต่างๆ ซ่ึงขายในราคาท่ีไม่

แพง รวมถึงเป็นพื้นท่ีให้พ่อคา้ แม่คา้สาย Handmade มารวมกนัด้วยค่ะ ท่ีน่ียงัเหมาะกบันักชิม นักกินทั้งหลาย

เพราะมีสตรีทฟู้ ดมากมายรออยู ่รวมถึงอาหารทอ้งถ่ินอีกดว้ย! อยา่งน้ีตอ้งห้ามพลาดไปเช็คอินกนัไดเ้ลยค่า * ถนน

คนเดินววัลาย เปิดบริการ เฉพาะ วนัเสาร์  ตั้งแต่  17.00 – 22.00 น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลี่ยน

โปรแกรมเป็น ถนนคนเดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ  เป็นถนนคนเดินยุค

แรกๆ เลยค่ะ และยงัเป็นถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่อีกดว้ย ตั้งอยูแ่ถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้

ท่ีขายกนัก็จะคลา้ยๆ กบัถนนคนเดินววัลาย แต่มีบรรยากาศท่ีแตกต่างกนัค่ะ มีสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึก

ต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้งทางบา้ง ใครท่ีมาเท่ียวเชียงใหม่แลว้ ยงัไม่ไดไ้ปเดินถนนคนเดิน
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ท่าแพ ถือวา่มาไม่ถึงนะจะบอกให้! * ถนนคนเดินท่าแพ เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. * 

อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง *อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศัย   

 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ASIA GROUP HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัทีส่ี่      ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม –พระธาตุดอยค า – วดัอุโมงค์ - แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ - 
ส่งสนามบินเชียงใหม่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลทท่ี์สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือท่ีน่ีค่ะ 

จุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซ่ึงตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นท่ีรกร้าง และได้รับการพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

บริเวณรอบๆ จะเต็มไปดว้ยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ รวมถึงยงัมีแคร่ไมไ้ผ ่เป็นซุ้มท่ีตั้งอยูริ่มหนา้ผา ให้เรา

ไดซ้ื้ออาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ จากจุดน้ีไดอี้กดว้ย

ท่ีน่ียงัมีร้านขายของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้น

น ามาขาย เม่ือใกล้ถึง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่

อนุญาตให้น ารถข้ึนไป จากนั้ นเดินข้ึนไปประมาณ 200 

เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงมีการปรับภูมิทศัน์

ใหม่ ในส่วนของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ของโครงการหลวง

ไม่ มีแล้วแต่ มีแปลงดอกไม้เล็ กๆ  กระท่อมชมวิว ซ่ึ ง

เปล่ียนเป็นลานชมวิวและร้านอาหารเล็กๆของชาวบา้น อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดถา้มาจุดชมวิวม่อนแจ่ม

แห่งน้ี คือการเล่น ฟอร์มูล่ามง้ หรือรถไม ้ท่ีให้ท่านนัง่และไถลลงมาจากเนินดา้นบน ซ่ึงทางท่ีไถลลงมาก็จะท าให้

หวาดเสียวพร้อมกบัเสียงกร๊ีดได ้เพราะทางนั้นจะขรุขระ เป็นเนินเป็นหินบา้ง ซ่ึงไม่ง่ายเลยท่ีจะบงัคบัลงมาให้ถึง
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จุดหมาย แต่ขอบอกวา่มนัส์สุดๆไปเลยค่า (ค่าบริการไม่รวมในราคาทวัร์ท่านไหนสนใจเล่นจ่ายหน้างานไดเ้ลย

ค่า)  

 น าท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ท่ีเท่ียวใหม่ม่อนแจ่ม ท่ีตอ้งไปเช็คอินค่ะ และรับรองวา่คนท่ีชอบถ่ายรูป

ตอ้งไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพราะจะมีสะพานไมไ้ผช่มวิวท่ีลาดไปตามเชิงเขา เราสามารถเดินชิลชมแปลง

ดอกไม ้และสตรอเบอร่ีท่ีอยูข่า้งสะพานตลอดสองขา้งทางไดเ้ลย ถา้มาช่วงเชา้ๆ น่าจะไดเ้จอทะเลหมอกสวยๆ อีก

ดว้ยค่ะ แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดมง้ ให้เช่าถ่ายรูปอีกดว้ย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) จากนั้นน าท่านกลบัเขา้สู่

เมืองเชียงใหม ่

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูข้าวซอย อาหารเหนือทีข่ึน้ช่ือของจังหวดัเชียงใหม่   
น าท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทนัใจ)  เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่ 1,300 

ปี ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วดัพระธาตุดอยค า

มีความสูงจากระดบัท่ีราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 465 เมตร วดัพระ

ธาตุดอยค ามีลานชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ี ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึง

มีอายุเก่าแก่ กวา่หา้ร้อยปี เม่ือเดินทางมาถึงวดัพระธาตุดอยค าจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยค าตั้งอยูอ่ยา่งเด่นชดั เดิม

ทีพระธาตุน้ีเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ตามความเช่ือ จึงผา่นการบูรณะและเติมแต่งอยูต่ลอดจากผู ้

ท่ีมีอ านาจในเวลานั้น จากอาณาจกัรหริภุญชยัโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมยัอาณาจกัรลา้นนาถือก าเนิด

และเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเม่ือลา้นนาเส่ือมลงวดัพระธาตุดอยค าจึงกลายเป็นวดัร้าง กระทัง่มีการคน้พบวตัถุโบราณ

ล ้าค่าหลายช้ิน รวมถึงความเช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิจากการขอพรท่ีเล่ากนัมาเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลัง่ไหลเขา้

ไปทั้งในวดัพระธาตุดอยค าและบริเวณเนินวดัท่ีมีช่ือเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่ แสะและยา่แสะ จนปัจจุบนัมีช่ือมี

ประชาชนไปสักการะบูชา อยา่งไม่ขาดสาย ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐาน องคห์ลวงพอ่ทนัใจ ท่ีประชาชนให้ความเคารพ

และมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็นจ านวนมาก ทุกคนเช่ือกนัวา่ท่ีเรียกว่า

หลวงพ่อทนัใจเป็นเพราะอธิษฐานขอพรแล้วส่ิงท่ีขอส าเร็จดัง่ใจหวงั แต่แทจ้ริงแล้วสาเหตุท่ีเรียกว่าหลวงพ่อ

ทนัใจเพราะเป็นเร่ืองของการสร้างและปลุกเสกแบบทนัใจ ในสมยัโบราณการสร้างวดัท่ีส าคญัทางภาคเหนือ นิยม

สร้างพระพุทธรูป ท่ีเรียกวา่ “ พระเจา้ทนัใจ “ หมายถึงพระพุทธรูปท่ีสร้างส าเร็จภายใน 1 วนั คือพิธีจะเร่ิมตั้งแต่

หลงั หกทุ่มเป็นตน้ใหม่ แลว้สร้างเสร็จภายในก่อนพระอาทิตยต์ก หรือ ก่อน 6 โมงเยน็ วนัรุ่งข้ึน ถา้สร้างไม่เสร็จ

ถือวา่เป็นพระพุทธรุปแบบทัว่ไป การสร้างและท าพิธีพุทธาภิเษกใน 1  วนั ถือวา่ เป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก  จึงเช่ือ

กนัว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพ และอนุภาพของเทพยดาท่ีบนัดาลให้พิธีกรรมส าเร็จปราศจากอุปสรรค ดังนั้ น

พุทธศาสนิกชนจึงถือวา่พระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูปท่ีบนัดาลความส าเร็จ ให้กบัผูท่ี้อธิษฐานขอพรไดแ้บบทนั

อกทนัใจ ** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อ

ทนัใจ  วดัพระธาตุดอยค า เชียงใหม่ ไดแ้นะน าไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองค์

พระท่ีบา้น -ถา้ส าเร็จตอ้งถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจ

นั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้าวา่ ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพร

อยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือส าเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอย่าลืม เม่ือสม

ปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยค า!!    

 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางไปยงั  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมีเอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตวัวดั

ตั้งอยูใ่นตวัเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยูบ่ริเวณหลงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และอยูไ่ม่ห่างจาก

ยา่นฮิปของนกัท่องเท่ียวอยา่งนิมมานเหมินทร์มากนกั ส าหรับประวติัของวดัอุโมงค ์เร่ิมตน้ข้ึนในสมยัของปฐม

กษตัริยข์องลา้นนาคือพระเจา้มงัรายมหาราช เม่ือพระองคไ์ดส้ร้างเมืองเชียงใหม่แลว้หลงัจากนั้นก็ไดส้ร้างวดัข้ึน

หลายแห่ง ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุโขทัยมาสั่งสอน

พระพุทธศาสนา ในคร้ังนั้นพระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างวดัข้ึนใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นท่ีพ  านกัของ

คณะสงฆ์ลงักาโดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวดัเมืองลงักา อาทิ เจดีย ์ก็สร้างเป็นเจดียท์รงลงักาเม่ือ

สร้างเสร็จเรียบร้อยก็ไดท้  าการฉลองวดั และทรงขนานนามวา่ “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วดัไผ ่11 กอ) และทรงนิมนต์

คณะสงฆจ์ากลงักาเขา้อยูจ่  าพรรษาเพื่อบ าเพญ็สมณธรรม และเผยแผพ่ระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมยั

พระเจา้กือนาธรรมิกราช พระองค์ไดบู้รณะวดัเวฬุกฏัฐารามข้ึนใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย ์และยงัไดท้รงสร้าง

อุโมงคถ์ดัจากฐานพระเจดียด์า้นเหนือข้ึน เป็นอุโมงคข์นาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดิน

ติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง ขา้งฝาผนังดา้นในอุโมงค์เจาะช่องส าหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะ สะดวกแก่

พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่า้นใน และในเพดานอุโมงค์ยงัมีภาพเขียนสีน ้ ามนัอีกดว้ยอุโมงค์แห่งน้ีพระเจา้กื

อนาทรงสร้างข้ึนเพราะพระองค์ทรงศรัทธาเป็นพิเศษในพระมหาเถระจนัทร์ พระสงฆ์ชาวลา้นนาผูแ้ตกฉานใน

พระไตรปิฏกและมีปฏิภาณโตต้อบปัญหาธรรมเป็นเยีย่ม พระมหาเถระจนัทร์ชอบจาริกอยูต่ามป่าดงเพื่อหาท่ีสงบ

สงดับ าเพ็ญภาวนา ไม่มีท่ีอยู่ท่ีแน่นอน เวลาตอ้งการตวัโตต้อบปัญหาหรือศึกษาขอ้ธรรมมกัจะตามไม่ค่อยพบ 

พระเจา้กือนามีพระราชประสงคจ์ะใหพ้ระเถระจนัทร์อยูเ่ป็นท่ี สะดวกต่อการติดต่อและพบปะ  



 

CEI01 PACKAGE เที่ยวเชียงราย เชียงใหม ่4 วนั 3 คืน  หน้า 10 

                 

                  จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์แห่งน้ีข้ึนท่ีฐานพระเจดียใ์หญ่ในวดัเวฬุกฏัฐารามเพื่อเป็นท่ีอยูข่องพระมหาจนัทร์ ต่อมา

คนจึงเรียกกนัวา่ “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” มาตั้งแต่บดันั้นปัจจุบนั วดัอุโมงคก์ลายเป็นสถานปฏิบติัธรรม สถานท่ีท่ี

คนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม่ เม่ือมาเยือนท่ีวดัอุโมงคจ์ะ

ไดพ้บกบัความร่มร่ืนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงค์เป็นอาคารก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมท่ีภายนอกมีมอส

ปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยความช้ืน ยิง่เพิ่มความสงบงามใหแ้ก่สถานท่ี 

 

จากนั้น น าท่านเพลิดเพลินกบัการ แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ มี

ตั้ งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น ้ าพริกหนุ่มขนมจีน ไปจนถึงอาหารพื้นเมืองแบบท่ีคนท้องถ่ิน

รับประทานเป็นประจ า ใครท่ีอยากจะลองกินอาหารแบบคนทอ้งถ่ินลองไปเดินเลือกซ้ือและชิมกนัดู นอกจากน้ียงั

มีร้านขายของฝากสินคา้พื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซ้ือกลบัมาให้คนท่ีท่านรักด้วยค่ะ  อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตาม

อธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร  น าท่านสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

……… น. ส่ง สนามบินจังหวดัเชียงใหม่  ..................  
******************************************* 
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อตัราค่าบริการ 

ราคานีส้ามารถใช้เดินทางได้ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน  
กรณเีดนิทางช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอกีคร้ัง 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั 
(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
หมายเหต:ุ (ส าหรับพักท่ีภูชีฟ้้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและห้องพักส่วนใหญ่จะเป็น
เตียงใหญ่ Double Bed เกือบท้ังหมด หรืออาจเป็นท่ีพักแบบเตน็ท์กระโจม หรือ โดม ) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ (สามารถช าระเงินหนา้งานไดเ้ลยค่ะ)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิ

บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

จ านวนผู้เดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดีย่วเพิม่ หมายเหตุ 

9 ท่าน 5,699 +3,000 

ไม่มีไกด์น าเทีย่ว 

8 ท่าน 6,199 +3,000 

7 ท่าน 6,399 +3,000 

6 ท่าน 6,699 +3,000 

5 ท่าน 7,199 +3,000 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด 
ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

การยกเลกิ 
** เนื่องจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  
 
 
 

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตท่ั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

9.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
แลว้ทั้งหมด 

 


