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Code
EZDNA_179

เดินทางวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564
โดยสายการบินนกแอร์

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – พิพธิ ภัณฑ์ อูบคาศูนย์ อนุรักษ์ มรดกล้ านนา – วัดร่ องเสื อเต้น – ดอยแม่
สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสั นติคีรี – สุ สานนายพลต้ วน – ไร่ ชา 101
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้ วย)
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8714
08.45 น. ทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงราย (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปลี่ยนการ
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
เช้า จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ อูบคาศูนย์ อนุรักษ์ มรดกล้ านนา สร้างโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุ ริยะไชย มีความประสงค์
ที่จะอนุ รักษ์มรดกล้ าค่าของอานาจักรล้านนาโบราณไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาและค้นคว้าจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์
แห่ งนี้ ข้ ึ น มา ภายในจัดแสดงมรดกอันล้ าค่ าของอาณาจัก รล้านนามากมาย เช่ น เครื่ องใช้ใ นราชส านัก ล้านนา
เครื่ องใช้ในราชสานักคุม้ เจ้าต่างๆ และผ้าโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

นาท่านชม วัดร่ องเสื อเต้ น ชมวิหารสี น้ าเงินอันอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปิ นชาวบ้าน “นายพุทธา
กาบแก้ว หรื อ สล่านก” เคยเป็ นลูก ศิ ษ ย์ของ อาจารย์เฉลิ ม ชัย โฆษิ ตพิ พ ัฒ น์ ศิ ล ปิ นแห่ งชาติ สาขาทัศนศิ ล ป์
(จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวัดร่ องเสื อเต้นอยู่ที่ "พระอุโบสถ" ภายนอกออกแบบด้วยศิลปะแบบไทย
ประยุกต์ ใช้โทนสี น้ าเงินตัดกับสี ทอง ส่ วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่ องพุ ทธประวัติ โดดเด่นด้วย
ลายเส้นอันอ่อนช้อย
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้นนาท่านสู่ ดอยแม่สลอง สัมผัมความหนาวเย็น ป่ าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็ นที่อยู่อาศัยของชุมชน
ชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ปัจจุบนั ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็ น หมู่บา้ นสันติคีรี ด้านบนจะพบกับพระบรมธาตุเจดีย์ศรี
นครินทราสถิตมหาสั นติคีรี สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” ตั้งอยู่เป็ นจุดสู งสุ ดของเทือกเขา
ดอยแม่สลอง ท่านสามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยงั เด่นเป็ นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็ น
สัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง

นาท่านชม สุ สานนายพลต้ วน ภายในได้บรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋ งจีนขนาดใหญ่ สี ขาว พื้น
ปูหินอ่อน ด้านหลังแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงาน ด้านหน้าเป็ นลาดเนิ น มีตวั อักษร
"ต้วน" ภาษาจีน เป็ นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของดอยแม่สลอง

จากนั้นนาท่านแวะชม ไร่ ชา 101 เป็ นไร่ ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุ ดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง ชม
ความสวยงามของต้นชาเรี ยงรายเป็ นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็ นทิวเขา จึงทาให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกับอยู่
ในห้วงแห่งความฝัน ภายในมีผลิตภัณฑ์จากชาให้เลือกซื้ อมากมาย ท่านสามรถเลือกซื้ อของฝากกลับบ้านได้ตาม
อัธยาศัย

เย็น

จากนั้นเข้าสู่ที่พกั แม่สลอง วิลล่า หรื อเทียบเท่า
บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร
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วันที่ 2
เช้า

วัดร่ องขุ่น – บ่ อน้าร้ อนแม่ขะจาน – บ้ านแม่กาปอง – น้าตกแม่กาปอง – ร้ านกาแฟชมนกชมไม้ – วัดคันธาพฤกษา
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ จ.เชี ยงใหม่ ระหว่างทางนาท่านชม วัดร่ องขุ่น วัดสี ขาวแห่ งเมืองไทย ออกแบบและ
ก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ผูท้ ี่เป็ นจิตรกรไทยที่มีผลงานด้านจิตรกรรมมากมาย วัดร่ องขุน สร้าง
ขึ้นเป็ นพุทธศิลป์ เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็ นพุทธบูชา แนวคิด คือ การสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และ
ประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลก เพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติใน
นาม "White Temple" หรื อ “วัดขาว” โดดเด่นด้วยพระอุโบสถปูนขาวประดับกระจกทั้งหลัง พร้อมทั้งจิตรกรรม
ฝาผนังที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามและวิจิตรตระการตา

จากนั้นนาท่านแวะชม บ่ อน้าร้ อนแม่ ขะจาน ต. แม่เจดียใ์ หม่ อ. เวียงป่ าเป้ า มีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติสามบ่อ แต่ละ
บ่อกว้างประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิห้องประมาณ 80 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบ
น้ าแร่ ของเอกชนที่ต่อจากน้ าพุร้อนมายังห้องอาบ อิสระให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ บ้ านแม่กาปอง เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่หมู่บา้ นหนึ่ง มีอายุมากกว่า
100 ปี ลักษณะสาคัญของหมู่บา้ น คือ มีลาห้วยไหลผ่านหมู่บา้ นหลายสาย ซึ่งเป็ นลาห้วยสาขาของห้วยแม่กาปอง
ตั้งแต่ในอดี ต บริ เวณใกล้ล าห้วยจะพบดอกไม้ชนิ ดหนึ่ งมี สี เหลื องแดงผสมกัน มี ขนาดเล็ก ชาวบ้านเรี ยกชื่ อ
ดอกไม้น้ ีวา่ “ดอกกาปอง”
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จากนั้นชม วัดคันธาพฤกษา หรื อวัดแม่กาปอง จุดเด่นที่น่าสนใจของวัดนี้ นั้นก็คือมี สถาปั ตยกรรมแบบล้านนา
โบราณ มีวิหารที่ทาด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม และด้านล่างจะมี พระอุโบสถกลาง
น้ า ที่เป็ นศูนย์รวมศรัทธาประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยังได้ชื่อว่าเป็ น Unseen ไทยแลนด์ โดยพระอุโบสถได้ต้ งั อยู่
กลางล าธารแห่ งสายน้ าแม่กาปองที่ ไหลผ่านหมู่ บา้ น วัดคันธาพฤกษา ถือเป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่ส าคัญของ
ชุมชนบ้านแม่กาปอง และยังเป็ นวัดประจาหมู่บา้ นแม่กาปอง

เย็น
วันที่ 3
เช้า

บริการอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเข้าสู่ที่พกั Leiview Hotel, Chiang Mai หรื อเทียบเท่า
ผาช่ อ – พิพธิ ภัณฑ์ พระพิฆเนศ – วัดพระธาตุดอยคา – กาดฝรั่งวิลเลจ – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น พาท่ า นไป ผาช่ อ อัน ซี น หน้าผาสุ ด อลังการของเชี ย งใหม่ ได้รับ ฉายาว่า แกรนด์แ คนยอนเมื องไทย
เพลิดเพลินกับเสาหินกาแพงสู งขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา สูงมากกว่า 30 เมตร กว้างกว่า 100 เมตร ที่เกิดขึ้นจาก
การกัดเซาะของลมฝนมากกว่าหลายร้อยปี จนกลายเป็ นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่ างแปลกตา

น าท่ า นสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระพิ ฆ เนศ หรื่ อ ที่ รู้จัก กัน ในนาม ‘เทพเจ้าแห่ ง ความส าเร็ จ ’ ตามคมเชื่ อ ของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศแห่ งนี้ ถือกาเนิดโดย คุณปัณฑร ทีรคานนท์ โดยเริ่ มจากการที่เป็ นผูท้ ี่เคารพ
นับถือพระคเนศอยู่แล้วเป็ นการส่ วนตัว จึงได้สะสมรู ปเคารพพระคเนศในอิริยาบถต่างๆมานานกว่า 30 ปี เพื่อให้
คนที่นบั ถือได้มากราบไหว้บูชา และศึกษาหาความรู ้ โดยที่ไม่ตอ้ งไปถึงประเทศอินเดีย
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มีความสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริ เวณดอย
คา มี พระเจ้าทันใจ ซึ่งสร้างในรัชสมัยพญากือนากษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบนั มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ อง
ของความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจานวนมากได้ไปบนบานและประสบความสาเร็จตามที่ขอพร ซึ่งได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก โดยการแก้บนจะแก้บนด้วยพวงดอกมะลิ

จากนั้นเดินทางสู่ กาดฝรั่งวิลเลจ แหล่งช๊อปปิ้ ง ใน จังหวัดเชียงใหม่ หรื อที่เรี ยกกันว่า Community Mall สวยงาม
ด้วยรู ปแบบสถาปัตยกรรมล้านย้อนยุคนาประยุกต์ เน้นการผสมผสานระหว่างโมเดิร์นและล้านนา ภายในพื้นที่ร่ม
รื่ นด้วยพรรณไม้นานาชนิดเหมาะสาหรับช๊อปปิ้ ง หาของกิน โดยภายในมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ร้าน
จาหน่ายสิ นค้าหัตถกรรมระดับ 5 ดาว ร้านอาหารนานาชาติ ร้านจาหน่ายของที่ระลึก ธนาคาร ซุ ปเปอร์ มาร์เก็ต
ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ สปา เป็ นต้น โดยไฮไลสาคัญของที่นี่คือ สตาร์บคั ทรงล้านนาแห่งแรกในเมืองไทย

จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนาท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
18.20 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8319
19.20 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
**************************************
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อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

13,900.11,900.1,800.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
-ตั๋วเครื่ องบินนกแอร์ พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ต่ อท่าน
-รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ที่นั่งตามเลือก
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
น้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายน้ า, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น,
รองเท้าที่สวมใส่สบาย
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
*******************************

Let’s Go Holiday Co.,Ltd.
100/182 The Urbano Ramkhamhaeng 94
Saphansung Bangkok 10240 www.letsgoholidays.com
letsgoholiday@gmail.com ,info@letsgoholidays.com
Tel: 02-1083478, 02-1083479 Fax: 02-1083480

