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 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 5 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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 ตุลาคม  01-06 / 05-10 / 12-16 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31  
 พฤศจิกายน  02-07 / 09-14 / 16-21 / 23-28 
 ธนัวาคม  01-06 / 02-07 / 03-08 / 04-09 / 07-12 / 10-15 / 14-19 / 21-26 
 มกราคม  04-09 / 11-16 / 18-23 / 25-30 
 กุมภาพนัธ์  01-06 / 08-13 / 15-19 / 22-27 
 มีนาคม  01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27                          

 

วนัแรก(1) กรุงเทพ – เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติแม่วาง – ผาช่อ – ดอยอนิทนนท์  
     พระธาตุจอมทอง – เชียงใหม่     
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทยสมายล ์(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 102 
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ น าท่านออก

เดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแม่วาง” ชม ‘ผา
ช่ อ ’ ห รื อ  ‘น ค ร เ พ ต ร า เ มื อ ง ไ ท ย ’ 
ประติมากรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ ง  เ ป็น
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัด
เซาะของ ลมฝนจนท าให้แผ่นดินที่เช่ือกนัวา่
เม่ือหลายร้อยปี หรือพนัปีก่อนผา่นกลายเวลา
และถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสา
ดินที่มีรูปร่างแปลกตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท”์ ยอด

เขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.) น า
ท่ าน สู่  “ก่ิ วแม่ปาน” เส้นทางเ ดินศึกษา
ธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขา
ระดับสูง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะ
สั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบระยะทาง 3.2 
กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุดชมววิที่สวยงาม
อีก จุดหน่ึงของดอยอินทนนท์ จากนั้ น
เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล’ 
และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ’ ซ่ึง
กองทพัอากาศสร้างขึ้นนอ้มเกลา้นอ้ม 
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 กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่นยอดเขาสง่างาม
ท่ามกลางแมกไมแ้ละขนุเขาที่สูงเสียดฟ้าน้ีได้
อยา่งหมดจดงดงามยิง่  จากนั้นชม ‘น ้ าตกแม่
ยะ’ น ้ าตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขต
พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยงั
เป็นน ้ าตกซ่ึงมีความสวยที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ 
แห่งหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยความสูงประมาณ 
260 เมตร และมีชั้ นลดหลั่นกันลงมา ถึ ง
ประมาณ 30 ชั้น จากนั้ นเดินทางสู่ ‘วดัพระ
ธาตุศรีจอมทองวรวหิาร’ (พระธาตุประจ าปีชวด) สกัการะพระบรมธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบนัถูกบรรจุไวใ้นพระโกศ 5 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในพระวหิาร
จตุรมุข 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   เชียงใหม่ – บ้านแม่ก าปอง – แม่ขะจาน – ดอยวาว ี– เชียงราย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่ ‘บา้นแม่ก าปอง’ หมู่บา้นเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบา้นใชชี้วิตอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย ในก่ิงอ าเภอแม่

ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับ
ความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท า
ให้ที่ น่ีมีอากาศเย็นและช้ืนตลอดทั้งปี และ 
‘น ้ าตกแม่ก าปอง’ ใหลผา่นกลางหมู่บา้นสร้าง
ความชุ่มช้ืนแก่ชาวบา้นตลอดทั้งปี ยงัมี ‘วดั
แม่ก าปอง’ ที่มีวิหารเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจัว่
หลังคาวดัแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลาย
แบบล้านนา และยงัมีพระอุโบสถที่ตั้ งอยู่
กลางล าธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่
เขียวขจี บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นที่ท  าเม่ียง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั โดยเฉพาะชาที่ชาวบา้นเอาใบมาท า
เป็นผลิตภณัฑ์พื้นบา้นอย่างหมอนใบชาส าหรับจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน ้ าตก หรือ
สมัผสัวถีิชีวติชาวแม่ก าปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนังดงามตามอธัยาศยั เดินทางสู่ ‘น ้ าพรุ้อน
แม่ขะจาน’ บ่อน ้ าพรุ้อนธรรมชาติที่สวยที่สุดในไทย  (58 กม.) ภายในมีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 
องศาเซียลเซียส รวมถึง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายสินคา้ OTOP เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั และของที่
ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยวาว’ี ชุมชนชาวจีนฮ่อหรือจีน
ยูนนานมาอาศัยอยู่ ยุคเดียวกับกองพล 93 
ดอยแม่สลอง  ที่ มี ความเ ป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวัที่ชวนใหห้ลงใหล และมีเสน่ห์แห่ง 
"ชา" ที่ชาวบ้านบนดอยวาวี ปลูกกันเป็น
อาชีพหลกั  นอกจากน้ียงัมีชนเผ่าอาศยัอยูถึ่ง 
13 ชนเผา่ อาทิ อาข่า มูเซอ ลีซอ เยา้ กะเหร่ียง 
เป็นตน้ ดอยแห่งน้ีมีวฒันธรรมและประเพณี 
การแต่งกาย บา้นเรือนท่ามกลางขุนเขาและ
ธรรมชาติที่โอบลอ้มอยา่งสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู่ จ.เชียงราย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)  ดอยตุง– สวนแม่ฟ้าหลวง– วดัร่องเสือเต้น – วดัห้วยปลากั้ง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ใหท้่านไดช้ม 

“สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทศัน์สวยงาม
และยงัมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา 
สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มี
การปลูกดอกไมห้มุนเวียนสลบั ให้ออกดอก
ไ ม่  ซ ้ า กั น  ต ล อ ด ส า ม ฤ ดู  ล้ อ ม ร อ บ
ประติมากรรมช่ือ “ความต่อเน่ือง” เป็นรูปเด็ก
ยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากน้ี ยงัจัดแต่ง
สวนหิน ซ่ึงประดับด้วย หินภูเขากลมเกล้ียง
ขนาดใหญ่ สวนน ้ าอุดมดว้ยไมน้ ้ าพนัธุ์ต่างๆ 
บวั และสวนปาลม์ที่รวบ รวมปาลม์ไวม้ากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งส้ิน 25 ไร่ จากนั้น น า
ท่ านนมัสการ “พระธาตุดอยตุง ”  เ ป็นที่
ป ระ ดิษฐานพระ เจ ดี ย์  บ รร จุพระบรม
สารีริกธาตุส่วนพระรากขวญัเบื้องซ้ายหรือ 
กระดูกไหปลาร้า ซ่ึงน ามาจากประเทศอินเดีย 
เช่ือกนัวา่เป็นองคพ์ระธาตุ ประจ าปีกุน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ จ.เชียงราย  น าท่าน

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัร่องเสือเตน้” วดั
ร่องเสือเตน้ ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ก าลงั
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เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลักษณ์ความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคโ์ดยศิลปินชาวบา้น นายพทุธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาว
เชียงราย ที่คร้ังหน่ึงตนไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นลูกศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์ ในการสร้างวดัร่องขุ่น จนมี
โอกาสไดม้าสร้างวิหารวดัร่องเสือเตน้ จึงได้
น าวิชาที่ไดร้ ่ าเรียนมารังสรรคค์วามงดงามให้
เกิดขึ้นที่วดัแห่งน้ี จากนั้นน าท่านออกเดินทาง
สู่ ‘วดัห้วยปลากั้ง’ วดัที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา 
และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " 
พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 ชั้น 
รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะ
จีนผสมลา้นนา มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจาก
ไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ประดิษฐานภายในเจดีย ์

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  เชียงราย – ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – พะเยา – HUG CARP CAFÉ 
   ‘จุดชมววิบ้านทะเลหมอก’ (ภูลงักา) – น่าน – ปัว 
04.00 น าท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดใน

เทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 
เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ในอ าเภอเทิง 
ดว้ยลกัษณะเป็นผาที่มีแหลมยืน่ขึ้นไปบนฟ้า
จึงเรียกว่าภูช้ีฟ้า ประทบัใจกับทิวทศัน์ของ
ภูเขาสลับซับซ้อนดูกวา้งไกล มีทะเลหมอก
ปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมววิทะเลหมอก
และพระอาทิตยข์ึ้น  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารน าท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ มง้ และเยา้ โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีต

เคยเป็นส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัที่ดอยแม่สลอง ลกัษณะ
เป็นสนัเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นท าใหเ้กิดทศันียภาพที่สวยงาม ชมทิวทศัน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว 
‘ผาบ่องประตูสยาม’  หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่อง
หินขนาดใหญ่คนเดินลอดไดอ้ยูใ่นแนวหนา้ผา มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาวและวิวแม่น ้ าโขงพาดผ่านตรง
ช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบานสะพร่ัง
งดงาม 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินทางสู่ HUG CARP CAFÉ ร้านกาแฟสุด

ชิล ที่อ  าเภอเชียงค า จ. พะเยา เขา้ชมพพิธิภณัฑ์
ท้องถ่ิน หรือเดินเล่นชมบรรยากาศแบบ
สบายๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เดินเล่นภายในถ ้ า
จ  าลองที่ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม สมควรแก่
เวลาเดินทางสู่  จุดชมวิวภูลงักา บริเวณ ‘บา้น
ทะเลหมอก’ สัมผสัอากาศดีๆ และธรรมชาติ
เขียวขจี และเรียบง่าย มีวิวด้านล่างเป็นแอ่ง
และเป็นเขาหินปูนและตน้ไม้น้อยใหญ่เรียง
รายสลบักนัดูสวยงามสบายตา จากนั้นเดินทาง
สู่ อ.ปัว จ.น่าน  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอววิ บูติค รีสอร์ท หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้า(5)  วดัพระธาตุเบ็งสกดั– วดัปรางค์– ร้านกาแฟไทลือ้ – บ่อเกลือโบราณ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารน าท่านไปชมโบราณสถาน ‘วดัพระธาตุ เบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดียท์ี่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวปัวเคารพและ
ศรัทธาอย่างมากตั้งอยูขา้งๆ วิหารทรงตะขอ
แบบศิลปะพื้นบา้นไทล้ือ   จากนั้นชมความ
อศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม” ณ “วดัปรางค”์ ชม
ตน้ไมท้ี่มีอารมณ์ขนัอยคูู่วดัปรางคแ์ห่งอ าเภอ
ปัวมานานนบัร้อยปีดว้ยไมต้น้น้ีมี ความแปลก
พสิดาร ตั้งแต่อากปักริยาของมนัที่หนัหน้าเขา้
วดั แต่หันหลังให้แดด และที่น่าอัศจรรยย์ิง
กว่านั่นคือเพียงแค่ลูบเบา ๆ  บริเวณ ล าตน้ ทั้ง
ก่ิงกานใบของมันจะสั้ นไหว จากนั้ นชม 
“ชุมชนไทล้ือ” อ.ปัว ชุมชนชาวไทล้ือซ่ึง
อพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผา้
พื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า “ผา้ลายน ้ าไหล” ซ่ึง
เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจงัหวดัน่าน นับเป็น
หัตถกรรมที่ ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย 
อิสระให้ท่าน เลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองเป็นของ
ฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบา้นไท
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ล้ือ ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้  งเดิม ชมวิวนา ขา้วและขุนเขาที่อยูเ่บื้องหนา้ 
พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบกัระท่อมปลายนาในแบบฉบบัที่ไม่เหมือนใคร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อ

เกลือสินเธาว)์ ที่มีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือ
บนภูเขา ชาวบ้านที่น่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ 
เพื่อบริโภคและจ าหน่าย “บ่อเกลือ” แหล่ง
ผลิต “เกลือสินเธาว”์ ที่อยู่ใตดิ้นซ่ึงแตกต่าง
จากเกลือสมุทรทัว่ไป เพราะเกลือสินเธาร์นั้น
ได้มาจากใต้ดิน ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
เทา่นั้น เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองน่าน   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่หก(6)  พระธาตุแช่แห้ง – วดัมิ่งเมือง – วดัภูมนิทร์ – เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจ าปีเกิดของท่านที่เกิดปี เถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธ เจ้า 
นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัยงัมีวิหารพระ
นอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะ
แบบเมืองน่าน อิสระให้ท่านสักการะ ขอพร 
เพื่อความเป็นสิริมงคล น าท่านชมจิตรกรรม
ฝาผนังอันงดงามภายใน 1 ใน Unseen In 
Thailand  จากนั้นเดินทางสู่ “วดัม่ิงเมือง” วดั
ที่ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบ
ลา้นนา ต่อมาภายหลงัไดมี้การบูรณะปรับปรุง 
ซ่อมแซมเปล่ียนแปลง รูปแบบกลายเป็น
สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกบั แนวความคิด
สมยัใหม่ส่วนที่เด่นที่สุด ของวดัน้ีคือลวดลาย
ศิลปะปูนป้ันที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่ มี
ความสวยงามวิจิตรบรรจง  น าท่านสู่ “วดั
ภูมินทร์” เป็นวดัส าคญัและสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีช่ือเสียงของจังหวดัน่าน วดัมีลักษณะที่
ส าคญัคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคาร
เดียวกัน พระอุโบสถ จตุัรมุขของวดั แห่งน้ี  
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กรมศิลปากร ไดส้นันิษฐานวา่เป็นพระอุโบสถจตุัรมุขหลงัแรกของประเทศไทย ชมจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหาร
หรือที่เรียกกนัวา่ ‘ฮูปแตม้’ ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ที่ไดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนยร์วมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือกซ้ือของฝากที่ระลึกก่อนเดินทาง

กลบั // น าท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
17.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 179 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-06 ต.ค. 64 21,990 21,990 21,790 21,490 7,000 

05-10 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

12-16 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

19-24 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

20-25 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

21-26 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

22-27 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

26-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

02-07 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

09-14 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

16-21 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

23-28 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

01-06 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

02-07 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

03-08 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

04-09 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 
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07-12 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

10-15 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

14-19 ธ.ค. 64  22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

21-26 ธ.ค. 64                                          25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

04-09 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

11-16 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

18-23 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

25-30 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

01-06 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

08-13 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

15-19 ก.พ. 65 25,990 25,990 25,790 25,490 8,000 

22-27 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

01-06 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

08-13 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

15-20 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

22-27  มี.ค. 65                                      22,990 22,990 22,790 22,490 7,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ท  าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ                

น ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 700 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
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3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

99ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินคา่

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


