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SH2TH034: เชียงราย เชียงใหม่ 4 วนั 2 คืน (VAN) 

 

แผนการเดินทาง  กรกฎาคม 2562 - มกราคม 2563  
 

 

 
19.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า

สู่ จ.เชียงราย 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพ ฯ - จ.เชียงราย 
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05.30 น. เดนิทางถงึ จ.เชียงราย แวะใหค้ณะท าภาระกจิส่วนตวั 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ด ีของ บรษิทั ฉุยฟงท ีจ ากดั ซึ่งเป็นผูผ้ลติใบชา 
 รายใหญ่ทีส่ดุในจงัหวดัเชยีงราย และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครหลายเรื่อง อาทเิชน่ เรื่องรกัออกอากาศ   
 เรื่องแววมยุรา ทางชอ่ง 3 และเรื่องชงินาง ทางชอ่ง 7 นอกจากนี้ยงัมโีฆษณาต่างๆ ทัง้รายการทวี ี
 หลายรายการทีม่าถ่ายท าที ่ไร่ชาฉุยฟ่ง จงึท าให ้ไร่ชาฉุยฟ่ง เป็นทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วมากขึน้ อสิระ 
 เกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ ตวัจงัหวดัเชียงราย 
09.00 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑบ์้านด า สถานทีร่วบรวมจติรกรรม ปฏมิากรรม ของอ.ถวลัย ์ดชัน ี
  พิพิธภณัฑบ์้านด า สรา้งขึ้นโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม  
  ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานด้านศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีน และ ดา้นปฏมิากรรม หลายชิ้น ลกัษณะ ของ  
 บ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน ศลิปะแบบลา้นนา ทุกหลงัทาดว้ยสดี า ซึง่เป็นทีม่าของค าว่า  “บ้านด า” และยงัเป็นสทีี ่อ. ถวลัย ์
 โปรดปราน อกีดว้ย ในบ้านแต่ละหลงัจะประดบัด้วยไมแ้กะสลกัทีม่ลีวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบั 
 ดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดกูสตัว ์เช่น กระดกูชา้ง เป็นต้น  
  น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงราย ทีส่วยงาม 
  วดัห้วยปลากัง้ ตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามสิง่ทีโ่ดดเด่นของวดัน้ี คอื "พบ
  โชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูถงึ 9 ชัน้ รปูทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา หลงัคาสแีดงมี
  รปูปั้นมงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี ์เลก็ๆ 12 ราศ ีวดัหว้ยปลากัง้เป็นวดัซึง่ชาวบ้านนบัถอืและเชือ่
  กนัว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมอืนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรปูและพระอรหนัต์ต่างๆ ภายใน
  เจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐาน เจา้แม่กวนอมิแกะสลกัจากไม้จนัหอมองคใ์หญ่ สาเหตุ ทีเ่จดยี ์9 ชัน้น้ี มชีือ่ว่า พบโชคธรรม 
 เจดยี ์ เนือ่งดว้ยวดัหว้ยปลากัง้แห่งน้ีเป็นวดัรา้งมาตัง้แต่โบราณกาล ไม่ทราบประวตักิารสรา้ง แน่ชดั ต่อมา 
  พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวงัโส ไดบู้รณะและก่อสรา้งถาวรวตัถุขึ้นจ านวนมากจงึกลายเป็นศนูยร์วมจติใจ ของชาว 
 เชยีงรายอกีครัง้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น มคีวามโดดเด่นดว้ย พระอุโบสถโทนสฟ้ีาทีถู่กสรา้งขึน้อยา่งสวยงาม 
  มคีวามวจิติรตระการตาเป็นอย่างมาก  
  วดัร่องเสือเต้น ถอืเป็นวดัเด่นแห่งใหม่ของจงัหวดัเชยีงราย ดา้นหน้าทางขึ้นพระอุโบสถมงีานปนูปั้นรปูพญานาคคู่ตวั
  ใหญ่ศลิปะไทยประยุกต์ นอกจากน้ีงานปนูปั้นโดยรอบพระอุโบสถ กท็ าไดอ้ย่างสวยงามในผลงานระดบัพรเีมีย่ม ท าให้
วดั  ร่องเสอืเต้นแห่งน้ีมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมความงดงามกนัเป็นจ านวนมาก ศลิปะทีใ่ช้ก่อสรา้งวดัร่องเสอืเต้น 
  เรยีกว่าเป็นศลิปะประยุกต์ ซึง่ "สล่านก" ช่างผูด้ าเนินการสรา้ง ไดศ้กึษาร า่เรยีนมาตัง้แต่อยู่กบัอาจารยเ์ฉลมิชยั และ
  เคยเขา้ไปท างานทีว่ดัร่องขุ่น โดยจะสงัเกตเหน็ไดจ้ากลวดลายต่างๆ ทีพ่ลิ้วไหวนัน้ ลว้นแต่เรยีนรูม้าจากผลงานของ
  อาจารย ์แต่ของอาจารยเ์ฉลมิชยัจะใชโ้ทนสขีาวและมกีารใชก้ระจก แต่ของสล่านกดดัแปลงมาเป็นการใชโ้ทนสฟ้ีาแทน 
  เพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ณ เอม็เรสซิเด้นทโ์ฮเทล หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสอง จ.เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภณัฑบ์้านด า - วดัห้วยปลากัง้ - วดัร่องเสือเต้น 
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18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร  
  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 
  ***ถนนคนเดินเชียงราย หรอื กาดเจียงฮายร าลึก จะมทีุกวนัเสาร ์บรเิวณถนนธนาลยัสุดสาย ใจ 
 กลางเมอืงเชยีงราย ถนนคนเดนิทีน่ี่ถอืวา่คกึคกัสุดๆ เพราะเตม็ไปดว้ยสนิคา้แฮนดเ์มด มขีองตกแต่งบา้น  
 ของพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึวางขายมากมายยาวเหยยีด และไฮไลทข์องทีน่ี่ไม่เหมอืนใคร คอื จะมลีานไว้ 
 ส าหรบัใหน้กัท่องเทีย่วมาเตน้ร าวงกนั ซึ่งเราจะเหน็คนเฒา่ คนแก่ มาเตน้ ดูแลว้ชวนใหน้ึกถงึวนัวานเสยี 
 จรงิ เปิดตัง้แต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวนัเสาร)์ 
  
 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  น าท่านไปชมความงามของ วดัร่องขุ่น วดัทีม่คีวามสวยงามโดดเด่น สรา้งโดย จนิตนาการของ  
  อาจารย ์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินชือ่ดงั จดัเป็นงานพุทธศลิป์ทีย่ ิง่ใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง 
  ใหท้่านไดส้กัการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ  
  น าท่านเดนิทางไปยงั ไรบุ่ญรอด ชมแปลงปลูกพชืหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดนิ ทัง้
  ไมผ้ล อาท ิพทุรา มะเฟือง สตอเบอรร์ี ่มะเขอืเทศ ลิน้จี ่ล าไย มะม่วง กระทอ้น พชืสวนมชีาพนัธุอ์ู่ 
 หลง มะนาว หมอ่น ส่วนพืน้ทีร่าบจะปลูกพชืไร่ทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ ขา้วบารเ์ลย ์และขา้ว และพชืผกั เชน่  
 บรอ็กโคลี ่ฟารม์เหด็หอม และการท าฟารม์ปศสุตัว ์เลีย้งววันม เป็นตน้รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน  
 และพืน้ทีจ่ดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ อสิระเกบ็ภาพประทบัใจ ณ จดุต่างๆ (นัง่รถรางทีท่างไรบุ่ญรอด 
 จดัไวบ้รกิารโดยรถรางจะจอดเป็นจดุๆ พรอ้มเจา้หน้าทีข่องทางไร่บุญรอดอธบิายขอ้มูล)  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแสงแก้วโพธิญาณ พุทธสถานทีส่ าคญัแห่งยุคทีเ่กดิขึน้ใหม่ในดนิแดนลา้นนาแห่งนี้ วดัแสง
แก้วโพธิญาณ เป็นศนูยร์วมจติใจชาวบ้านป่าตงึและพุทธศาสนิกชนผูเ้ลือ่มใสศรทัธาในพระพุทธศาสนาตัง้แต่บดันัน้จวบจน
ปัจจุบนั ความหมายของชือ่ วดัแสงแกว้โพธญิาณค าว่า “แสงแกว้” หมายถงึแสงอนัสว่างไสวราวกบัดวงแกว้ทีเ่ปล่งประกายออก
จากดอกบวั และสญัลกัษณ์ดอกบวัทีพ่บในนิมติกอุ็ปมาได้ดัง่ “พระโพธญิาณ” อนัเป็นความรูแ้จง้สงูสุด หรอื “ความรูใ้นการตรสัรู”้ 
นัน่เอง สว่นค าว่า “โพธญิาณ” มาจากค าว่า โพธ ิแปลว่า ตรสัรู ้และค าว่า ญาณ แปลว่า หยัง่รู ้ค าว่า “โพธญิาณ” จงึแปลใหเ้ขา้ใจได้
ง่ายๆ ว่า “ความรูใ้นการตรสัรู”้ ซึง่กค็อื “ตรสัรูค้วามรูใ้นสจัจธรรม” ผูท้ีใ่หก้ าเนิดวดัแสงแกว้โพธญิาณ คอื "ครบูาอรยิชาต"ิ ท่าน
เป็นผูท้ีม่มุีมมองเกีย่วกบัธรรมะทีเ่ป็นไปอย่างละเอยีดลกึซึ้งมาก ซึง่ไดถู้กถ่ายทอดออกมาสู่ผลงานชิ้นส าคญัจนเกดิเป็นวดัแสง
แกว้โพธญิาณแห่งน้ี นอกเหนือจากความยิง่ใหญ่และวจิติรงดงามของสิง่ก่อสรา้งและศาสนวตัถุต่างๆ แลว้ ครบูาอรยิชาตยิงัได้
สอดแทรกนยัส าคญัอนัเป็น   “สจัธรรม” แห่งชวีติตามหลกัพระพุทธศาสนาเอาไวใ้นศลิปะต่างๆ อย่างหลากหลาย ทัง้น้ีเพือ่เป็น
พุทธานุสสต ิหรอืเป็นสิง่เตอืนใจใหญ้าตโิยมพุทธศาสนิกชนทีม่าเยีย่มเยอืนไดพ้งึระลกึไวน้ัน่เอง ดว้ยเหตุน้ี เมือ่พจิารณาในดา้น
โครงสรา้งหรอืรปูแบบในการก่อสรา้งแลว้ จะเหน็ว่าการออกแบบและตกแต่งวดัแห่งน้ี นอกจากแสดงออกถงึความเชือ่และ 

วนัท่ีสาม วดัร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วดัแสงแก้วโพธิญาณ - วดัพระธาตุแม่เจดีย ์- เชียงใหม่ -  
 พระธาตุดอยค า 
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              วฒันธรรมของชาวพุทธในดนิแดนล้านนาอย่างชดัเจนแลว้ การแบ่งพื้นทีใ่ชส้อยตลอดจนแผนผงัรปูแบบศาสนวตัถุและ 
เสนาสนะต่างๆ ลว้นมนียัทีส่ ือ่ความหมายในเชงิธรรมะและแฝงหลกั“พุทธธรรม” อนัลกึซึ้งเอาไวใ้นแทบทุกองคป์ระกอบของผงัวดั 

  น าท่านเดนิทางสู่ ตวัเมืองเชียงใหม่ 
16.00 น. ถงึ ตวัเมืองเชียงใหม่ น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมววิเมอืงเชยีงใหม่ 
  วดัพระธาตุดอยค า ซึง่เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัอกีวดัหน่ึงใน จงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บรเิวณ
  ดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร วดัพระธาตุดอยค ายงัมลีานชมววิ ที่
  สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์รอบเมอืงเชยีงใหม่ ทีส่วยงามดัง่สวรรคบ์นดนิไดอ้กีจุดหน่ึง นอกจากทีล่านชมววิวดัพระ
  ธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร และนอกจากน้ียามค ่าคนืเมื่อมองขึน้ไปบนพระธาตุดอยค าจะเหน็องคพ์ระธาตุเหลอืงอร่าม
  สว่างไสว งดงามยิง่นกั 
  น าท่านเชค็อนิเขา้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรมเอส 48 หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  
  เกบ็สมัภาระ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.30 น. บริการอาหารค า่ (6) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั หลงัอาหาร เกบ็สมัภาระเรยีบรอ้ย Check Out  
  น าท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาต ิอากาศบรสิุทธิ ์
  โอบกอดดว้ยกลิน่ไอหมอก ดอกไมน้านาชนิด ทวิเขาสลบัซบัซอ้นทีม่่อนแจม่ ชมทศันยีภาพทีส่วยงาม
ของ  ธรรมชาตบินดอยม่อนแจ่ม  
  จากนัน้เดนิทางไป พระธาตุดอยสเุทพ 
  พระธาตุดอยสเุทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ ซึง่มคีวามโดดเด่นเริม่ตัง้แต่ทางขึ้นพระธาตุเป็น
บรรได  นาค 7 เศยีร ก่อปนูภายในวดัจะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ 
  ซึง่ก่อสรา้งตามศลิปะลา้นนา อกีทัง้ยงัเป็นจุดชมววิของเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร  
  น าท่านเดนิทางไป วดัพระธาตุหริภญุไชยวรมหาวิหาร สกัการะพระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปี
ระกา   วดัพระธาตุหริภญุไชยวรมหาวิหาร เป็นปชูนียสถานส าคญัในภาคเหนือสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่คู่เมอืงล าพนูมาอย่าง
ยาวนาน  ตัง้อดตีนบัเวลามากกว่าพนัปี  ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงล าพนู ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 150 เมตร มถีนน 
  ลอ้มรอบสีด่า้น คอื ถนนอฏัฐารสทางทศิเหนือ ถนนชยัมงคลทางทศิใต้ ถนนรอบเมอืงทาง ทศิตะวนัออก 
  น าท่านเดนิทางไปยงั วดัสนัป่ายางหลวง เป็นวดัทีต่ดิ 1 ใน 5 วดัทีส่วยทีสุ่ดในประเทศไทย  
  วดัสนัป่ายางหลวง ภายในวดัมกีารแกะสลกัลวดลายปนูปั้นไวอ้ย่างวจิติรงดงาม โดยเฉพาะวหิารพระโขงเขยีว มกีาร
  แกะสลกัละลายปนูปั้นทีส่รา้งไวใ้นพระวหิารอย่างละเอยีดและวจิติรสวยงามยิง่แมก้ระทัง่มุมหน้าจัว่ เชงิเพดานหลงัคา
  ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทัง้เสาพระวหิารกจ็ะมลีายแกะสลกัลงรกัปิดทองไว ้แมถ้งึบ้านประตู-หน้าต่าง  

วนัท่ีส่ี  ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสเุทพ - วดัสนัป่ายางหลวง - วดัพระธาตุหริภญุชยั -  
  กาดทุ่งเกวียน - กรงุเทพฯ 
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  ทุกบาน วหิารพระโขงเขยีว  สรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ.2548 เป็นทีป่ระดษิฐานพระหยกเขยีวซึง่น ามาจากแม่น ้ าโขง พระนาม
  เตม็ของ พระเขยีว คอื พระพุทธอญัญรตัน มหานทศีรหีรภุิญชยั ซึง่เหมอืนพระพุทธศศีากยโคดม องคปั์จจุบนั และมี
  พระพุทธรปูองคใ์หญ่ ดา้นล่างพระโขงเขยีว คอื พระพทุธเมตไตรจ าลองมาจากพุทธคยาตอนทีพ่ระพุทธเจา้โคตรมะ
  บรรลุธรรมเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้  
  น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.ล าปาง  แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน  
  น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
17.30 น. บริการอาหารเยน็ (9) ณ ร้านอาหาร  
24.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

06-09 มถิุนายน 2562 7,200 6,900 1,200 
13-16 มถิุนายน 2562 7,200 6,900 1,200 
20-23 มถิุนายน 2562 7,200 6,900 1,200 
27-30 มถิุนายน 2562 7,200 6,900 1,200 
04-07 กรกฎาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
11-14 กรกฎาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
18-21 กรกฎาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
26-29 กรกฎาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
01-04 สงิหาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
09-12 สงิหาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
15-18 สงิหาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
22-25 สงิหาคม 2562 7,200 6,900 1,200 
29 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 7,200 6,900 1,200 
05-08 กนัยายน 2562 7,200 6,900 1,200 
12-15 กนัยายน 2562 7,200 6,900 1,200 
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19-22 กนัยายน 2562 7,200 6,900 1,200 
26-29 กนัยายน 2562 7,200 6,900 1,200 
03-06 ตุลาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
11-14 ตุลาคม 2562 7,900 7,500 1,500 
17-20 ตุลาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
24-27 ตุลาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
31 ต.ค.-03 พ.ย. 2562 7,500 7,200 1,500 
07-10 พฤศจกิายน 2562 7,500 7,200 1,500 
14-17 พฤศจกิายน 2562 7,500 7,200 1,500 
21-24 พฤศจกิายน 2562 7,500 7,200 1,500 
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 7,500 7,200 1,500 
04-07 ธนัวาคม 2562 7,900 7,500 1,500 
12-15 ธนัวาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
19-22 ธนัวาคม 2562 7,500 7,200 1,500 
27-30 ธนัวาคม 2562 7,900 7,500 1,500 
28-31 ธนัวาคม 2562 7,900 7,500 1,500 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 7,900 7,500 1,500 
09-12 มกราคม 2563 7,500 7,200 1,500 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาข้ึนอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,200 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากวา่ 4-11 ปี 6,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 6,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 6,200 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 
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เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 9 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจอง 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
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การช าระค่าบริการ 
ช าระเงนิโดยโอนเขา้บญัช ี

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี หมายเลขบญัชี 
ประเภท
บญัชี 

ไทยพาณชิย ์
SCB Business Center  

Central Festival East Ville 
บจก. ดบัเบิล้ เอน็จอย ทราเวล 409-021468-9 ออมทรพัย ์

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


