
วันแรก  สนามบินดอนเมือง / สนามบินสุวรรณภมุ–ิ สนามบินเชียงใหม-่ วัดปา่ดาราภิรมย ์- สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ –จังเกิลโคสเตอร์  (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น ซิปไลน์จังเกิลโคสเตอร์ ) 
ดอยม่อนแจ่ม- Skywalk ม่อนแจ่ม-ร้านภูวิน คาเฟ่ -คาเฟ่ฮิมนํ้าแมจ่ะ  -วัน นิมมาน-พักตัวเมืองเชียงใหม่ 
04.00 / 05.00 น. เชค็อนิดว้ยตวัท่านเอง ณ สนามบนิดอนเมอืง เคาเตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี หรอื นกแอร ์

(แจง้สายการบนิและไฟสบ์นิ ณ วนัทีทํ่าการจอง ไฟสบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยุ๋กบัชว่งราคา) 
05.40 / 06.40 / 06.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่ เทีย่วบนิที ่FD3416 / FD 3437 หรอื DD8302 
06.55 / 07.55/ 08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่ พนกังานขบัรถ  

********** 
06.45 / 06.50 น.ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ เทีย่วบนิที ่SL506  
08.00 / 08.55 น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่  

********** 



04.00 น.เชค็อนิดว้ยตวัท่านเอง ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาเตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี หรอื เวยีดเจท็ 
 (แจง้สายการบนิและไฟสบ์นิ ณ วนัทีทํ่าการจอง ไฟสบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยุ๋กบัชว่งราคา) 
06.00 / 0610 น.ออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงใหม่ เทีย่วบนิที ่FD4100 หรอื VZ100 
07.20 / 07.30 น.เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม่ 
 

ชูป้้ายตอ้นรบั นําท่านเดินทางสู่ วัดปา่ดาราภิรมย์ อารามหลวงสงบร่มร่ืนย่านแม่ริม จ.เชียงใหม ่ที่มอีายุ

กวา่ 100 ป ีมีพระอุโบสถที่รวมศลิปะลา้นนาไวต้ั้งแต่หน้าบันไดที่เป็นลวดลายเครือเถาลา้นนา ลอ้มรอบ
ดาว 3 ดวง ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี 
จากน้ันนําท่านเดินทางไป สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ โดยได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ใหใ้ชช้ื่อสวน
พฤกษศาสตร์แห่งน้ีว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวม
พรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกลุตา่งๆ โดยจัดปลกูใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาติมากที่สุด ทั้งทางเดิน
ลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ทีจ่ะได้เพลิดเพลินไปกบัการชมสวนดอกไม้และ
พันธุ์ไม้นานาชนิด 

เที่ยง  ไม่มบีริการอาหารกลางวนั อิสระตามอัธยาศัย 
พาคณะสัมผัสกับความสนุกสุดมันสท์ี่จังเกิลโคสเตอร์ หน่ึงเดียวในเชียงใหม ่และเมืองไทยเป็นสวน
สนุกที่มีจดุเด่นอยู่ทีเ่คร่ืองเลน่เป็นรถไฟรางไม้และได้ใกล้ชดิกับธรรมชาติมากทีสุ่ด ส่วนเคร่ืองเล่น
หลกัๆ ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่โดยเคร่ืองเล่นจังเกิล้คอสเตอร์จะมีเจา้หน้าทีดู่แลอย่างใกลช้ิด 

                            (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น ซปิไลน์จังเกิลโคสเตอร์ ) 
 จากน้ันเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ไปสัมผสับรรยากาศอนัสดชื่น สูดอากาศบริสทุธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่ง

ดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลกัๆของดอยมอ่นแจ่ม มีอยู่สองด้าน ดา้นหน่ึงเป็นทวิเขาสลบักัน
วิวสวยสดุลกูหลููกตา อกีดา้นเป็นไร่ปลกูพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณที่เปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล ใกล้ๆกันยังมี ไร่ดอกลมหนาว ให้ทา่นอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดกูาลที่มดีอกไม้ให้
ชมตลอดทั้งป ีไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผท่ี่ทอดยาวเลาะ
ตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภเูขา ทะเลหมอก ใน
มุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดบัดว้ยดอกไมส้ีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนทีด่้านล่างขอบ
สะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดกูาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก ่ดอกคอสมอส ดอก
บานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ด้แบบใกลช้ดิ ที่น่ี
มีบริการให้เช่าชุดชดุฮันบก (ชุดประจําชาตเิกาหลี) และชุดชนเผา่ เชา่ใสถ่่ายรูปราคาเช่า ชดุละ 50 
บาท(ไม่รวมในค่าทัวร์) อสิระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําท่านเดินทางไป  

 ไปต่อกันที ่ร้านภูวิน คาเฟ ่สําหรับคนรักการเดินทางแค่เปดิประตมูาเจอความสดชืน่อย่างที่ ภวูิน คาเฟ่ 
(PhuWin Cafe) ร้านกาแฟบนยอดเขามอ่นแจ่ม รับรองสุขใจชวัร์ แถมยังมีทุ่งดอกให้ไดช้มพร้อม
กระต๊อบโซนใหม่ไว้น่ังชลิ แถมมีเมนูเรียกนํ้าย่อยอย่างกว๋ยเตี๋ยวลุยสวนสุดกรีน สเตก๊ ซ่ีโครงหมชูดุ
ใหญ่ และสายจิบกาแฟที่รักวิวธรรมชาติเตรียมฟินกับการจิบกาแฟราคาหลกัสิบในบรรยากาศวิวหลัก
ล้านอากาศเย็นสบาย บอกเลยมาร้านเดียวได้ภาพถ่ายกลับไปเป็นร้อยรูปแน่นอน 

 จากน้ันนําท่านเดินทางไป  คาเฟ่ฮมิน้ําแม่จะ  คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยูใ่นเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อน
ข้ึนดอยม่อนแจ่ม ใหบ้ริการทั้งอาหาร เคร่ืองดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถา่ยภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะ
ร่มสีสันสดใสที่ประดับอยูใ่นหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขาย
เคร่ืองดื่มจะตั้งอยู่ดา้นหน้า ส่วนดา้นในจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมนํ้าตก 
จากน้ันเดินทางสู่ วัน นิมมาน เชียงใหม่ One Nimman โครงการคอมมูนติี้ในสไตล์ยุโรปผสม
ล้านนาแลนด์มาร์คใหมต่ั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และนักทอ่งเที่ยวรู้จักในฐานะ
แหล่งชอ้ปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบต่างๆ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก ๋ดว้ย
โครงสร้างอาคารที่ก่อดว้ยอฐิดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ไดก้ลิ่นอายลา้นนาผสมสถาปตัยกรรมยุโรปมอง
แล้วสวยสะดดุตามาก อีกจดุหน่ึงที่ได้รับความนิยมก็คอืภายในโซนร้านอาหารที่รวบรวมร้านอาหาร ร้าน
คาเฟ่ บาร์ท้องถิ่นชื่อดังระดบั Signatureในเชียงใหม่ มกีารรังสรรค์เมนูคุณภาพมากมาย มาถ่ายรูปที่นี่
เหมอืนกาํลังเที่ยวอยู่ที่ยุโรป อิสระให้ถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

 เย็น  ไม่มบีริการอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยที ่One Nimman 
ที่พัก:  โรงแรมเอเชีย โฮเต็ล กรุ๊ป - พูนเพชร เชียงใหม่ หรือระดับเทียบเทา่กนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดนิทาง) 

วันที่สอง  วัดดอยโพธิญาณ - โครงการหลวงตีนตก – เดินเลน่หมู่บ้านแมก่ําปอง – วัดแม่กาํปอง -                   
ร้านกาแฟชมนกชมไม้ –นํ้าตกแมก่ําปอง - ร้าน Teddu Coffee – เชียงใหม่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
07.30 น. นําท่านเดินทางสู่ วัดดอยโพธิญาณ เป็นวัดป่า มหานิกาย สายพระครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺ

โต เป็นสํานักวิปัสสนากรรมฐาน สถานที่อบรมพระกรรมฐาน ด้านสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ท่านได้กราบไหว้ หลวงพ่อทันใจสําเร็จเป็นพระปางมารศรีวิชัย
ทรงเคร่ืองศิลปะล้านนาขนาดกวา้ง ๒๙ น้ิว โดยจากคําบอกเล่าไม้สักทองทีนํ่ามาแกะสลกัเป็นไม้เก่าแก่



อายุหลายร้อยปี ยืนต้นตายพลายอยู่ในตําหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่ ๕ โดยให้สล่า
แดง หรือช่างแกะสลักชื่อแดง ทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ช่างฝีมือดีแห่งล้านนาเป็นผู้แกะสลัก 
จนกระทั่งอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีสองเมือง และล่าสุดได้มาประดิษฐานที่วัดดอยโพธิญาณเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน สิ่งมงคลในวัดยังมี พระพุทธเศรษฐีบารมี 1,000 ช้ัน ที่ถือว่าเป็น
พระพุทธรูปองค์แรกของวัดให้กราบไหว้ และ พระพุทธโพธิญาณ จากหินแกรนิตเขียวองค์ใหญ่ที่
ประดิษฐานอยู่ในหอกรรมฐานของวัดดอยโพธิญาณ ที่นํามาจากแม่นํ้าโขง ถือว่าเป็นมงคลสําหรับ
นักศิลนักบุญที่เข้ามากราบไหว้แล้วเป็นมงคลกับชีวิต บริเวณวัดยังมีสัตว์เลี้ยงคือนกยุง และไก่ 
โดยเฉพาะไก่ที่มีไก่หลากหลายสายพันธุ์ 

09.00 น.  นําท่านเดินทางไปยัง โครงการหลวงตีนตก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหน่ึงศูนย์ฯ ที่
เกิดจากนํ้าพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สําหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยังมีร้านอาหารให้บริการแก่ท่องเที่ยว 
โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ ให้ท่านได้อิสระ
เดินเดินภ่ายรูปริมนํ้าตามอัธยาศัย  

10.00 น.  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ แม่กําปอง ตั้งอยู่ในกิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่
ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลําธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้าน
แม่กําปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลําธารและวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ และ
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ทําให้บ้านแม่กําปอง คือ สถานที่
ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง จากน้ันนําท่านเดินทางไป 

เที่ยง   ไม่มีบริการอาหารกลางวัน ให้ท่านได้อิสระเลือกทานของอร่อยๆในหมู่บ้านแม่กําปอง 
จากน้ันนําท่านเดินทางไป วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กําปอง) วิหารที่ทําด้วยไม้สักทอง แกะสลัก
ลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สําคัญของชุมชน วัดน้ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่
กําปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติและ
ความสงบ   
จากน้ันนําท่านเดินทางไป ร้านกาแฟชมนกชมไม้ มีชื่อเสียงในเร่ืองของระเบียงร้านที่มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่กําปอง  นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ในบรรยากาศเย็นๆ ท่านจะ
ได้ถ่ายภาพสวยๆ ตรงระเบียงร้านสูดอากาศบริสุทธิ์  ใครมาแม่กําปองแล้วหากไม่มาเช็คอินร้านน้ี
เหมือนมาไม่ถึง   
จากน้ันนําท่านไปชม นํ้าตกแม่กําปอง สัมผัสความเย็นสบายของนํ้าตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของ
แม่กําปอง   
จากน้ันนําท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมนํ้าตก Teddu Coffee คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะน่ังเอาเท้าแช่นํ้าตก
เย็นๆ และอีกไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพานแขวน เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมข้ึนไปถ่ายกันอย่าง
มาก  
กรณทีี่ท่านต้องการไปยงั ร้านกาแฟเดอะไจแอนท์ เชียงใหม ่ท่านสามารถน่ังรถสองแถว

ท้องถิ่นเดินทางไปยังร้านได้โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ข้ึน 50 บาท ลง 50 บาท ต่อท่าน 

จากน้ันนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 

เย็น  ไม่มบีริการอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก:  โรงแรมเอเชีย โฮเต็ล กรุ๊ป - พูนเพชร เชียงใหม่ หรือระดับเทียบเทา่กนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดนิทาง) 

วันที่สาม  วัดต้นเกว๋น - วัดพระธาตดุอยคํา –วัดอุโมงค์ –บ้านข้างวัด- นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ห้วยตึงเฒา่ -ของฝาก-สนามบินเชียงใหม-่สนามบินดอนเมือง / สนามบินสวุรรณภูม ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหาร 
08.00 น. จากน้ันนําท่านสู่ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ สิ่งที่สําคัญของวัดน้ีคือ 

ศาลาจัตุรมุขซ่ึงพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ เป็นต้นแบบ ในการออกแบบหอคําหลวงซ่ึงตั้งอยู่กลาง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วย วัดแห่งน้ีนิยมใช้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง และถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละคร
หลายเร่ือง เช่น รากนครา เพลิงพระนาง และล่าสุดอย่างละครเร่ือง กลิ่นกาสะลอง ที่ ญาญ่า อุรัสยา 
และ เจมส์ มาร์ เป็นนักแสดง 
ต่อด้วยพาคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคํา กราบสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจที่ “วัดพระธาตุดอย
คํา” เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวม
นํ้าใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้นอกจากน้ี “พระครูสุนทรเจติยารักษ์” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
ดอยคํา ยังเล่าว่าผู้ที่โชคดีมีบุญหลายราย ได้รับโชคจากการเข้ามากราบนมัสการพระธาตุและหลวงพ่อ
ทันใจอันศักดิ์สิทธิ ์กันทั้งสิ้น ทั้งน้ีผู้ที่เข้ามาที่น่ีเพื่อมานมัสการกราบไหวส้่วนใหญ่จะมีธปูเทียนและดอก
มะลิ (50 พวงข้ึนไป) แล้วนํามากราบนมัสการขอพรผู้น้ันจะโชคดีนากจากน้ีวัดพระธาตุดอยคํายังมีลาน
ชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหน่ึ ง 
นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากน้ียามค่ําคืนเมื่อมองข้ึนไปบนพระ
ธาตุดอยคําจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสวงดงามยิ่งนัก 



พาท่านเที่ยวชม วัดอุโมงค์ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม เป็นวัดเก่าสมัยพระ
เจ้ากือนาธรมิราช ทรงสร้างอุโมงค์ข้ึนเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏก 
วัดอุโมงค์น้ี มีบริเวณเป็นพ้ืนที่สามเหลี่ยมผืนผ้า ซ่ึงมีกําแพงอิฐปรากฏอยู่ทั้งสี่ด้าน 
นําท่านเดินทางสู่ บ้านข้างวัด ให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศแบบบ้านๆ บ้านข้างวัดเป็นคอมมู
นิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ ออกแบบสร้างจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชน
ที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์คล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน 

เที่ยง  ไม่มบีริการอาหารกลางวนั อิสระตามอัธยาศัย 
จากน้ันพาคณะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยูต่รงทางข้ึนดอยสุเทพ ก่อนถึงนํ้าตกหว้ยแกว้ 
ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นทีเ่คารพศรัทธาของชาวเชียงใหมค่รูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเร่ิม
ชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยข้ึนไปสูว่ัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
นําท่านเดินทางไปพิชติทางบันไดนาคที่มปีระมาณ 306 ข้ัน ณ วัดพระธาตุดอยสเุทพ หรือมีชือ่เต็มว่า 
“วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซ่ึงเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คูบ่้านคู่เมอืงอกีแหง่หนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิด ปีมะแม อีกดว้ย และตรงบันไดทางข้ึนวดัจะเต็มไปดว้ยการ
ขายสินพื้นเมอืงรวมถึงการมาขอถา่ยรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองดูแลว้น่ารัก 
นําท่านเดินทางสู่จดุเชค็อินดังอีกแห่งไปสัมผสับรรยากาศธรรมชาติ สดูโอโซนใหเ้ต็มปอดที ่ห้วยตึง
เฒา่ ไฮไลท์ของที่นีอ่ยูท่ี่ หุน่ฟางคิงคองยักษ์ และผองเพื่อน รายลอ้มไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่
มีภูเขาโอบลอ้มไว ้ที่น่ียังมีแลนด์มาร์คเดด็ๆ อย่าง สะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือทุง่นา ไปยังกระทอ่ม
ปลายนา ด้วยระยะทางกวา่ 100 เมตร ท่านสามารถถา่ยรูปเชค็อินกันได ้
จากน้ันนําท่าน แวะซื้อของฝาก ก่อนอําลาเมืองเชียงใหม่ อสิระใหท้่านเลอืกซ้ือของฝาก ของที่ระลกึ
ตามอัธยาศัย   
ได้เวลาสมควรส่งคณะ ณ สนามบินเชียงใหม่  

20.20 / 21.45 /23.15 / 22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง เทีย่วบินที ่FD3426 / FD 3428 / 
FD3430 หรอื DD8327 

21.30 / 23.00 / 00.20+1 / 23.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
********** 

20.35 น.ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานดอนเมอืง เทีย่วบนิที ่SL519 
21.50 น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

********** 
22.10 / 21.10 /22.15 น.ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิเทีย่วบนิที ่FD4109 หรอื VZ2107/VZ119 
23.35 / 22.30 / 23.35 น.เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ

 ขอขอบพระคุณทุกทา่นค่ะ  

** เงื่อนไขการสํารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากทา่นชําระเงินแลว้จะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทกุกรณี** 

อัตราค่าบริการ : วันน้ี – 30 กันยายน2564 
 

แบบจอยทัวร์ทีเ่ชียงใหม ่
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเด่ียว

เพิม่ 

ราคาเร่ิมต้นทา่นละ 8,888 1,800 

**ราคาเป็นราคาเร่ิมต้นของต๋ัวเคร่ืองบิน ก่อนทําการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**                                   
**วันหยุดต่อเนื่องและเทศกาล ก่อนทําการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**                                                                          
**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทปิต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของลกูค้า** 

เง่ือนไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

อัตราบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคา่ภาษีสนามบินรายการทวัร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสาย
การ 



 ค่านําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7กิโลกรัม 
 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางแบบจอยทัวร์ ***หมายเหตุ : กรณีจอยทัวร์เดนิทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง 

/ เดินทาง 4 ท่านข้ึนไปใช้รถตู ้
 ช่วงเดินทาง 8-9 ท่านข้ึนไป มีไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม คา่เข้าชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาํหรับนักท่องเทีย่วไทย 
 ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัททําไว้ ทั้งน้ียอ่มอยู่ในข้อจํากดัที่มกีารตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้
จากบริษัทประกันทั่วไป 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือ น้ําหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณี

สายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับตามสายการบิน) 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหน่ือยจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 300 บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จา่ย 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่ํา 2  ท่าน 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํา
ร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่าน้ัน 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ามัน
ที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


