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วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – พพิธิภัณฑ์อูบค าศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา – วัดร่องเสือเต้น – ดอยแม่
สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี – สุสานนายพลต้วน – ไร่ชา 101  

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานดอนเมือง  (กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD8714 
08.45 น. ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงราย (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปล่ียนการ

เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  
เชา้ จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์อูบค าศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา สร้างโดยอาจารยจุ์ลศกัด์ิ สุริยะไชย มีความประสงค์

ท่ีจะอนุรักษ์มรดกล ้าค่าของอานาจกัรลา้นนาโบราณไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและคน้ควา้จึงไดส้ร้างพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีขึ้นมา ภายในจัดแสดงมรดกอันล ้ าค่าของอาณาจักรล้านนามากมาย เช่นเคร่ืองใช้ในราชส านักล้านนา 
เคร่ืองใชใ้นราชส านกัคุม้เจา้ต่างๆ และผา้โบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 200 ปี 

  
 
 
 
 

 น าท่านชม วัดร่องเสือเต้น ชมวิหารสีน ้ าเงินอนัอ่อนชอ้ย ทรงคุณค่า รังสรรคฝี์มือดว้ยศิลปินชาวบา้น “นายพุทธา 
กาบแก้ว หรือ สล่านก” เคยเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวดัร่องเสือเตน้อยู่ท่ี "พระอุโบสถ" ภายนอกออกแบบดว้ยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ ใช้โทนสีน ้ าเงินตดักับสีทอง ส่วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพุทธประวติั  โดดเด่นด้วย
ลายเส้นอนัอ่อนชอ้ย 

 

 

เดินทางวนัที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564 

โดยสายการบินนกแอร์ 
Code 

EZDNA_179 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร  
13.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ ดอยแม่สลอง สัมผมัความหนาวเยน็ ป่าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็นท่ีอยู่อาศยัของชุมชน

ชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ปัจจุบนัไดมี้การเปลี่ยนช่ือเป็น หมู่บา้นสันติคีรี ดา้นบนจะพบกบัพระบรมธาตุเจดีย์ศรี
นครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” ตั้งอยู่เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขา
ดอยแม่สลอง ท่านสามารถชมทิวทศัน์ไดก้วา้งไกล ขณะเดียวกนั องคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็น
สัญลกัษณ์อีกอยา่งของดอยแม่สลอง  

 

 
 น าท่านชม สุสานนายพลต้วน ภายในไดบ้รรจุร่างนายพลตว้นซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้น

ปูหินอ่อน ดา้นหลงัแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เก่ียวกบัประวติัและผลงาน ดา้นหน้าเป็นลาดเนิน มีตวัอกัษร 
"ตว้น" ภาษาจีน เป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของดอยแม่สลอง 

 

 
 จากนั้นน าท่านแวะชม ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาท่ีควา้รางวลัชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง ชม

ความสวยงามของตน้ชาเรียงรายเป็นขั้นบนัได สลบักบัเบ้ืองหลงัเป็นทิวเขา จึงท าให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกบัอยู่
ในห้วงแห่งความฝัน ภายในมีผลิตภณัฑ์จากชาให้เลือกซ้ือมากมาย ท่านสามรถเลือกซ้ือของฝากกลบับา้นไดต้าม
อธัยาศยั 

 

 
 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั แม่สลอง วิลล่า หรือเทียบเท่า 
เยน็ บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร  
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วันท่ี 2  วัดร่องขุ่น – บ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน – บ้านแม่ก าปอง – น ้าตกแม่ก าปอง – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ – วัดคันธาพฤกษา      
เชา้ บริการอาหารเช้า (3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางน าท่านชม วัดร่องขุ่น วดัสีขาวแห่งเมืองไทย ออกแบบและ

ก่อสร้างโดย อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ผูท่ี้เป็นจิตรกรไทยท่ีมีผลงานดา้นจิตรกรรมมากมาย วดัร่องขุน สร้าง
ขึ้นเป็นพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา แนวคิด คือ การสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง และ
ประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลก เพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จนเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติใน
นาม "White Temple" หรือ “วดัขาว”  โดดเด่นดว้ยพระอุโบสถปูนขาวประดบักระจกทั้งหลงั พร้อมทั้งจิตรกรรม
ฝาผนงัท่ีสร้างจากจินตนาการท่ีสวยงามและวิจิตรตระการตา 

 

 
 จากนั้นน าท่านแวะชม บ่อน ้าร้อนแม่ขะจาน ต. แม่เจดียใ์หม่ อ. เวียงป่าเป้า  มีบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติสามบ่อ แต่ละ

บ่อกวา้งประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิห้องประมาณ 80 องศา สามารถตม้ไข่สุกไดภ้ายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบ
น ้าแร่ของเอกชนท่ีต่อจากน ้าพุร้อนมายงัหอ้งอาบ อิสระใหท้่านไดแ้ช่เทา้เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดินทางไปสัมผสัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ี บ้านแม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นเก่าแก่หมู่บา้นหน่ึง มีอายมุากกว่า 

100 ปี ลกัษณะส าคญัของหมู่บา้น คือ มีล าห้วยไหลผ่านหมู่บา้นหลายสาย ซ่ึงเป็นล าห้วยสาขาของห้วยแม่ก าปอง 
ตั้งแต่ในอดีต บริเวณใกล้ล าห้วยจะพบดอกไม้ชนิดหน่ึงมีสีเหลืองแดงผสมกัน มีขนาดเล็ก ชาวบ้านเรียกช่ือ
ดอกไมน้ี้วา่ “ดอกก าปอง”  
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 จากนั้นชม วัดคันธาพฤกษา หรือวดัแม่ก าปอง จุดเด่นท่ีน่าสนใจของวดัน้ี นั้นก็คือมีสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา
โบราณ มีวิหารท่ีท าดว้ยไมส้ักทองทั้งหลงั แกะสลกัลวดลายอนัวิจิตรงดงาม และดา้นล่างจะมี พระอุโบสถกลาง
น ้า ท่ีเป็นศูนยร์วมศรัทธาประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยงัไดช่ื้อวา่เป็น Unseen ไทยแลนด ์โดยพระอุโบสถไดต้ั้งอยู่
กลางล าธารแห่งสายน ้ าแม่ก าปองท่ีไหลผ่านหมู่บา้น วดัคนัธาพฤกษา ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของ
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง และยงัเป็นวดัประจ าหมู่บา้นแม่ก าปอง 

 

   
เยน็ บริการอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร  
 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า 
วันท่ี 3 ผาช่อ – พพิธิภัณฑ์พระพฆิเนศ – วัดพระธาตุดอยค า – กาดฝร่ังวิลเลจ –  สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นพาท่านไป ผาช่อ อันซีนหน้าผาสุดอลังการของเชียงใหม่ ได้รับฉายาว่า แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 

เพลิดเพลินกบัเสาหินก าแพงสูงขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา สูงมากกวา่ 30 เมตร กวา้งกวา่ 100 เมตร ท่ีเกิดขึ้นจาก
การกดัเซาะของลมฝนมากกวา่หลายร้อยปี จนกลายเป็นหนา้ผาและเสาดินท่ีมีรูปร่างแปลกตา 

 

 
 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ หร่ือท่ีรู้จักกันในนาม ‘เทพเจ้าแห่งความส าเร็จ’ ตามคมเช่ือของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู พิพิธภณัฑพ์ระพิฆเนศแห่งน้ี ถือก าเนิดโดย คุณปัณฑร ทีรคานนท ์โดยเร่ิมจากการท่ีเป็นผูท่ี้เคารพ
นบัถือพระคเนศอยู่แลว้เป็นการส่วนตวั จึงไดส้ะสมรูปเคารพพระคเนศในอิริยาบถต่างๆมานานกว่า 30 ปี เพื่อให้
คนท่ีนบัถือไดม้ากราบไหวบู้ชา และศึกษาหาความรู้ โดยท่ีไม่ตอ้งไปถึงประเทศอินเดีย 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า เป็นวดัท่ีมีความส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอย

ค า มี พระเจา้ทนัใจ ซ่ึงสร้างในรัชสมยัพญากือนากษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ือง
ของความศกัด์ิสิทธ์ิ มีประชาชนจ านวนมากไดไ้ปบนบานและประสบความส าเร็จตามท่ีขอพร ซ่ึงไดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยการแกบ้นจะแกบ้นดว้ยพวงดอกมะลิ 

 

 
 จากนั้นเดินทางสู่ กาดฝร่ังวิลเลจ แหล่งช๊อปป้ิง ใน จงัหวดัเชียงใหม่ หรือท่ีเรียกกนัว่า Community Mall สวยงาม

ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมลา้นยอ้นยุคนาประยกุต ์เนน้การผสมผสานระหวา่งโมเดิร์นและลา้นนา ภายในพื้นท่ีร่ม
ร่ืนดว้ยพรรณไมน้านาชนิดเหมาะส าหรับช๊อปป้ิง หาของกิน โดยภายในมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้าน
จ าหน่ายสินคา้หัตถกรรมระดบั 5 ดาว ร้านอาหารนานาชาติ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนยอ์าหาร ร้านกาแฟ สปา เป็นตน้ โดยไฮไลส าคญัของท่ีน่ีคือ สตาร์บคัทรงลา้นนาแห่งแรกในเมืองไทย 

 

 
 จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
18.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD8319 
19.20 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 
************************************** 
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อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 13,900.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 11,900.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      -ตั๋วเคร่ืองบินนกแอร์พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม ต่อท่าน 
 -รถตู้ VIP 9 ท่ีนั่ง ท่ีนั่งตามเลือก 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหาร 7 ม้ือ  
 ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า
  โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดวา่ยน ้า, ชุดเล่นน ้า, กางเกงขาสั้น, 
รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
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การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 
           จ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
        2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง          
        3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
        4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   
 และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 
        5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยุด  
            งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
        6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด 
            จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่ 
            สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
        8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ          
            เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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