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ก ำหนดกำรเดนิทำง 16-18 ต.ค. / 30 ต.ค.-1 พ.ย. / 6-8 พ.ย. /  

 13-15 พ.ย. / 6-8 ธ.ค. / 11-13 ธ.ค. 2563 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เชยีงใหม ่

 (วดัพระสงิห ์– อำ่งเกบ็น  ำหว้ยตงึเฒำ่) 
 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ สำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี  (FD...THAI AIR ASIA) 

 ....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

08.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบนิเมอืงเชียงใหม่ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD 4102 

09.50 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเมอืงเชียงใหม ่....  

จำกนั น น ำท่ำนสู่ วัดพระสงิห์ หรือมีชื่อเต็มว่ำ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร เป็นวัดส ำคัญวัดหนึ่งของเมือง

เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐำน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิส์ิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่

และแผ่นดินล้ำนนำ พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระ

สิงห์มีสถำปัตยกรรมล้ำนนำอันงดงำมเป็นท่ีรู้จกัและคุ้นชื่อกันอย่ำงดี และเป็นศนูย์รวมจิตใจของ

ชำวเชียงใหม่ที่ให้ควำมศรทัธำและจะเดินทำง มำเคำรพสักกำระกันอย่ำงเนื่องแน่นเป็นประจ ำ 

เทีย่ง รปัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  รำ้นอำหำร (ขำ้วซอย) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ อำ่งเกบ็น  ำหว้ยตงึเฒำ่ ถ่ำยภำพกับ หุ่นฟำงคิงคองยักษ์ ที่อ่ำงเก็บน  ำห้วยตึง

เฒ่ำ สถำนที่พกัผ่อนของชำวเชียงใหม่ ที่สร้ำงควำมตื่นเต้น และดึงดดูให้นักท่องเที่ยวเดินทำงมำ

ถ่ำยภำพหุ่นคิงคอง และชมบรรยำกำศทุ่งนำสีเขียวที่มีภูเขำเป็นฉำกหลังอย่ำงไม่ขำดสำย มี

สะพำนไม้ไผ่ทอดยำวกลำงนำ 
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จำกนั น น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กัมอ่นซำน บรรยำกำศสดุชลิในมอ่นแจม่  (BUBBLE TENT … เตน้บบัเบิ ล) 

ใหท้กุทำ่นไดน้อนชมววิไดแ้บบ 360 องศำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รัปประทำนอำหำรค่ ำ ณ ที่พัก .... เซตหมูกระทะ (บริกำรเสิร์ฟถึงห้อง) 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ดอยมอ่นแจม่ – วดัปำ่ดำรำภริมย ์–  

 ฟำรม์ทุง่ดอกไม ้– ถนนคนเดนิ 
 

เชำ้ อรณุสวสัดิ ์ณ มอ่นซำน ลมืตำมำสมัผสัอำกำศทะเลหมอก พรอ้มววิหลกัล้ำน... 

พรอ้มรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของทีพ่กั 

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงขึ นสู่ ดอยมอ่นแจม่ สถำนที่พักแห่งใหม่ของโครงกำรหลวง เพิ่งเปิดตวัไม่เมื่อ

ปลำยปี 2552 เป็นพื นที่บนสันเขำในระดับควำมสูงประมำณ 1,350 เมตรจำกระดบัน  ำทะเล 

บริเวณหมู่บ้ำนม้งหนองหอย อ ำเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ ให้ท่ำนได้ ชมววิดอยมอ่นแจม่ ซึ่ง

เป็นที่ตั งของทุ่งดอกไม้ ร้ำนขำยของท่ีระลึก ผักผลไม้เมืองหนำวที่ชำวบ้ำนน ำมำขำย เมื่อใกลถ้ึง

ม่อนแจ่มจะมีลำนจอดรถข้ำงล่ำงไม่อนุญำตให้น ำรถขึ นไป จำกนั นเดินขึ นไปประมำณ 200 เมตร 

ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว ตั งอยู่ในพื นที่ของโครงกำรกำรหลวง

เดิม ดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว เป็นทุ่งกว้ำงในพื นที่ลดหลั่นไปภูเขำ เห็นวิวของแปลงผักขั นบันไดอยู่

เบื องหน้ำ ซึ่งทุ่งดอกไม้มีให้ชมแบบเต็มอิ่มในช่วงฤดหูนำวตั งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป ภำยในไร่

ดอกลมหนำว เต็มไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยพันธุ ์ทั งทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ ดอกคอสมอส ดอกหงอน

ไก่สีแดง ดอกกระดำษหลำกสี ที่ปลกูแซมกัน เดินไปถ่ำยรูปกับ สกำยวอลค์ม่อนแจ่ม ตั งอยู่ติด

กับไร่สตรอเบอรี่ปลำยฟ้ำ เป็นทำงเดินไม้ไผ่แบบสั น ๆ ระหว่ำงทำงเดินประดบัด้ยดอกไม้เมือง

หนำวสีสันสดใส สำมำรถยืนชมวิวถ่ำยภำพววิทิวทัศน์ของภูเขำที่เรียงรำยสลับซบัซ้อนที่สำมำรถ

หยุดยืนชมได้ทุกจดุ  
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เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั... 

บ่ำย น ำท่ำนเย่ียมชม วัดปำ่ดำรำภริมย์ เป็นวัดที่มีควำมสวยงำมแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีควำม

สวยงำมติดอันดบัต้นๆ ของวัดในเชยีงใหม่ สิ่งก่อสร้ำงล้วนมีควำมวิจิตร ในสถำปตัยกรรมแบบ

ล้ำนนำ วัดป่ำดำรำภิรมยม์ีควำมส ำคัญเป็นพระอำรำมหลวงแห่งที่ 7 ในจงัหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั น น ำท่ำนชม ฟำรม์ทุ่งดอกไม ้ แห่งอ ำเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ ท่ำนจะได้พบกับควำมสวยงำม

ของดอกไม้หลำกหลำยชนดิ มีทั งดอกลำเวนเดอร์ ดอกมำร์กำเร็ต และดอกคัตเตอร์ที่ต่ำงบำนชู

ช่อ หลำกสีสันแซมสลับกนัไปทั่วทั งฟำร์ม ล้อมรอบด้วยบรรยำกำศธรรมชำติ แถมยังมีลมพัดเย็น 

ๆ มำช่วยสร้ำงบรรยำกำศ ยิ่งท ำให้ที่นี่ดูโรแมนติกกว่ำเดิมอีกหลำยเท่ำตัว 

จำกนั น มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เดินช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน เชียงใหม่ ละลำนตำด้วยสินค้ำให้เลือกช้อป

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรส ำเร็จรูป เครื่องด่ืม เสื อผ้ำ สินค้ำแฟชั่น ของที่ระลึก สินค้ำ OTOP 

ของฝำก ของที่ระลึก 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย  

 จำกนั นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั.... 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    แมก่ ำปอง – วดัพระธำตดุอยค ำ – ตลำดวโรรส -  

 กรงุเทพฯ  (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั น น ำท่ำนสู่ แมก่ ำปอง เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ตั งอยู่ท่ำมกลำงขุนเขำ มีทรพัยำกรธรรมชำติที่อุดม

สมบูรณ์ มีล ำธำรไหลผ่ำนหมู่บ้ำน และ

ป่ำไม้ที่สมบูรณ์ สภำพอำกำศที่นี่จึง

เย็นสบำยตลอดปี   ดื่มด่ ำธรรมชำติ

น  ำตกแม่ก ำปอง เดินชมวิถีชีวิต

ชำวบ้ำน ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จิบ

กำแฟยำมบ่ำย ที่ร้ำน The Giant 

Chiang Mai ร้ำนกำแฟบนต้นไม้สุดฮิต 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัพระธำตดุอยค ำ” ตั งอยู่บริเวณดอยค ำ ด้ำนหลังอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

ห่ำงจำกตัวเมือง 10 กิโลเมตร เป็นสถำนหนึ่งที่นักท่องเท่ียวนิยมไปขอพรจำก “หลวงพ่อทันใจ” 

เป็นพระวัดคู่บ้ำนคู่เมืองของชำวเชียงใหม่มำกว่ำ 1,400 ปี และถือว่ำเป็นวัดที่เก่ำแก่ที่สุดใน

จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นสถำนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน  ำใจของผู้ที่นับถือศำสนำพุทธเลยก็ว่ำได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จำกนั น น ำท่ำนช้อปปิ้งที่ กำดหลวง หรอื ตลำดวโรรส ถอืเป็นตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม่ และ

เป็นตลำดเก่ำแก่ที่มีประวัติอันยำวนำนมำนับร้อยปี นักท่องเท่ียวมักจะมำหำซื อของฝำกกันเสีย

ส่วนใหญ่ โดยเฉพำะสินค้ำอำหำรพื นเมืองที่ขึ นชื่อจ ำพวกไสอ้ั่ว แหนม น  ำพริกหนุ่ม แคปหม ู

ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจำกนี ยังมีแหล่งรวมอำหำรพื นเมืองรำคำถูกอีกมำกมำย   

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเชยีงใหม.่.. 

18.25 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD 4107 

19.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

 

******************************************** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:   โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... เชยีงใหม่ แมก่ ำปอง มอ่นแจม่  3 วนั  (FD) 

*** ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไมน่อ้ยกว่ำ 16 ท่ำนขึ นไป *** 
 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 9,999.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   2,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสำรกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย   

2. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่ำที่พัก 2 คืน / คำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนโปรแกรม    

4. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

5. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 200,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์300 บำท 

 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน คำ่มดัจ ำทำ่นละ 5,000.- บำท ... 

ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั งหมด กรุณำช ำระ

ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไมช่ ำระภำยใน

เวลำทีก่ ำหนด ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ ำทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
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 หมำยเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจำกทำงสำยกำรบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก

เท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยดุงำน, ปญัหำ

กำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุำรณ์

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไมว่่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ให้ถอืว่ำ

ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได ้

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. เชียงใหม่ 3 วนั 2 คนื (FD) ............วนัเดินทาง............................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) วนัเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมำยเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยนืยนัรำคำ ผูใ้หญ่...............................เดก็..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 

   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนที่ให้เกยีรติใช้บริกำรของเรำ 


