
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14933 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทาง กนัยายน – พฤศจิกายน 2562 



 

 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ – อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                        

19.30 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้)..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่น

ใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

20.00 น. พรอ้มออกเดินทาง ลอ้หมนุ !! พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ 

และดแูลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง 

เชียงใหม่ – จดุชมวิวกิว่แม่ปาน – ดอยอินทนนท ์– พระมหาธาตนุภเมทนีดล&นพภลภมิูสิร ิ–

บา้นป่าบงเปียง – น ้าตกผาดอกเสี้ยว (น ้าตกรกัจงั) – แม่กลางหลวง 

05.30 น. เดินทางถึงจดุชมวิวก่ิวแม่ปาน สมัผสัอากาศอนัหนาวเย็นของ อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อิสระใหท้่านท าภารกิจสว่นตวัแลว้รอชมพระอาทิตยข์ึน้ชว่งนีก็้จิบกาแฟแกห้นาวไปพลางๆกนักอ่น 

อิสระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางไปยงั ดอยอินทนนท ์ชมทศันียภาพของยอดเขาท่ี

สงูที่สดุในประเทศ จากนัน้พานมสัการ พระธาตนุภเมทินีดล และพระธาตนุภพลภมิูศิริ พระธาตุ

แห่งศรทัธาของชาวไทย ช่ืนชมพนัธ ุไ์มห้ายาก เชน่ กหุลาบพนัปี ขา้วตอกฤาษีบริเวณทางเดิน

ศึกษาธรรมชาตอิ่างกา น าท่านเดินทางไปยงัลานจอดรถน า้ตกแมป่านท าการเปลี่ยนจากรถตูเ้ป็นรถ

สองแถม เพื่อเดินทางไปยงั บา้นป่าบงเปียง ชมหมูบ่า้นท่ีรายลอ้มไปดว้ยนาขัน้บันไดตน้ขา้วโพด 

และนาขา้วขัน้บนัได ซ่ึงเป็นสถานท่ีเที่ยวท่ีไดร้บัความนยิมจากนกัท่องเท่ียวและบรรดาชา่งภาพท่ีชอบ

เก็บภาพความอดุมสมบรูณข์องภเูขาและป่าไมส้มควรแกเ่วลาน าท่านท าการเปลีย่นเป็นรถตูค้นัเดิม

เพื่อเดินทางตอ่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

บ่าย น าท่านไปเดินศึกษาธรรมชาต ิน ้าตกผาดอกเสี้ยว (น ้าตกรกัจงั) น า้ตกแห่งนีเ้คยมีชื่อเสียงมาก 

หลงัจากท่ีภาพยนตรเ์ร่ืองรกัจงั ซ่ึงจะเป็นน า้ตกท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมา เที่ยวแมก่ลางหลวงตอ้งแวะไป 

(ใชเ้วลาเดินเสน้ทางธรรมชาต ิประมาณ 2 ชม. พรอ้มเจา้หนา้ท่ีช านาญเสน้ทาง) 

16.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ทชั สตาร ์รสีอรท์ เก็บสมัภาระเรียบรอ้ย อิสระเดินเลน่พกัผอ่นชมทุ่งนา

อนัเขยีวขจี และธรรมชาตโิดยรอบตามอธัยาศัย 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ รีสอรท์ (ม้ือท่ี 3) หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 



 

 

วนัท่ีสาม 

วดัพระธาตศุรจีอมทอง–ล าพนู–วดัพระธาตหุรภิญุชยั–วดัสนัป่ายางหลวง–กาดท ุ่งเกวียน–วดั

พระธาตดุอยพระณาน–กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ (ม้ือท่ี 4) 

หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น เก็บภาพความประทบัใจ พรอ้มสายหมอกยามเชา้ และอากาศท่ีเย็นสบาย 

08.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวิหาร สกัการะพระธาตปุระจ าปีเกิดปีชวด เดิมชื่อ 

วัดพระธาตเุจา้ศรีจอมทองเป็นพระธาตปุระจ าปีชวด และเป็นพระอาราม หลวงชัน้ตรี ชนดิวรวิหาร 

บริเวณที่ตัง้ เป็นเนนิดินสงู ประมาณ 10 เมตร เรียกกนัมาตัง้แตอ่ดีตว่าดอยจอมทองตาม ประวัติ

สนันษิฐานว่า เป็นวัดท่ีสรา้งขึน้ใน ราวพทุธ ศตวรรษที่ 20แตจ่ากลกัษณะทางศิลปกรรมของ

สิ่งกอ่สรา้งตา่งๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลกัษณะของศิลปกรรม ในสมยัหลงั พทุธศตวรรษที่ 24 ซ่ึง

เป็นหว้งระยะเวลาของยคุฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ น าท่านเดินทางสู ่จ.ล าพนู ไปยงั วดัพระธาตหุรภิญุ

ชยัวรมหาวิหาร สกัการะพระธาตปุระจ าปีเกิดปีระกา เป็นปูชนยีสถานส าคญัในภาคเหนอืสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ค ูเ่มืองล าพนูมาอย่างยาวนานตัง้อดีตนบัเวลามากกว่าพนัปี ตัง้อยู่ใจกลางเมืองล าพนู

ห่างจากศาลากลางจงัหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนลอ้มรอบสี่ดา้น คือ ถนนอฏัฐารสทางทิศ

เหนอื ถนนชยัมงคลทางทิศใต ้ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนัน้ยังเป็นองคพ์ระธาตุ

ประจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา อีกดว้ย น าท่านเดินทางไปยงั วดัสนัป่ายางหลวง เป็นวัดท่ีตดิ 1 ใน 

5 วัดท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทย ภายในวัดสนัป่ายางหลวงมีการแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ย่างวิจิตร

งดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขยีว มีการแกะสลกัละลายปูนป้ันท่ีสรา้งไวใ้นพระวิหารอย่างละเอียด

และวิจิตรสวยงามย่ิง แมก้ระทัง่มมุหนา้จัว่ เชิงเพดานหลงัคาดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั 

รวมทัง้เสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลกัลงรกั ปิดทองไว ้แมถึ้งบา้นประต-ูหนา้ตา่งทกุบาน วิหารพระ

โขงเขยีวสรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นท่ีประดิษฐานพระหยกเขียว ซ่ึงน ามาจากแมน่ า้โขง พระนาม

เต็มของ พระเขยีว คือ พระพทุธอญัญรตันมหานทีศรีหริภญุชยั ซ่ึงเหมือนพระพทุธศีศากยโคดม 

องคปั์จจบุนั และมีพระพทุธรปูองคใ์หญ่ ดา้นลา่งพระโขงเขยีว คือ พระพทุธเมตไตรจ าลองมาจาก

พทุธคยาตอนที่พระพทุธเจา้โคตรมะบรรลธุรรมเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ออกจาก จ.ล าพนู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 

บ่าย น าท่านซ้ือของฝาก ตลาดท ุ่งเกวียน หรือ กาดท ุ่งเกวียน เพื่อซ้ือของฝากน าทา่นเดินทางไปชม

ความงามของ วดัพระธาตดุอยพระฌาน เป็นวัดท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาอนัเงยีบสงบภเูขาท่ีเรียกว่า

ดอยพระฌานสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน ์และทศันยีภาพท่ีสวยงามของอ าเภอแมท่ะเห็นทิวเขาตน้ไม้

ท่ีเขยีวขจีไดร้อบทิศ อิสระอาหารเยน็   

22.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

06-08 กนัยายน 2562 5,688.- 1,200.- 

13-15 กนัยายน 2562 5,688.- 1,200.- 

20-22 กนัยายน 2562 5,688.- 1,200.- 

27-29 กนัยายน 2562 5,688.- 1,200.- 

04-06 ตลุาคม 2562 5,688.- 1,200.- 

11-13 ตลุาคม 2562 

(วนัที 13 วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 และชว่งเทศกาล

หยดุยาวตอ่เนือ่ง) 

5,988.- 1,200.- 

12-14 ตลุาคม 2562 

(วนัที่ 14 ชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 และชว่ง

เทศกาลหยดุยาวตอ่เนือ่ง) 

5,988.- 1,200.- 

25-27 ตลุาคม 2562 5,688.- 1,200.- 

01-03 พฤศจิกายน 2562 6,088.- 1,200.- 

08-10 พฤศจิกายน 2562 6,088.- 1,200.- 

15-17 พฤศจิกายน 2562 6,088.- 1,200.- 

22-24 พฤศจิกายน 2562 6,088.- 1,200.- 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

 

 

 

 



 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

 

 

 

 


