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รหสัโปรแกรม : 18388 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

แพคเก็จทวัร.์..เชยีงใหม ่3 วนั 2 คนื 

(ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่รถโดยสาร) 

เดนิทางเดอืนมนีาคม-ธนัวาคม 2563 
      

โรงแรม 
6-8 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

3* HOLIDAY GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5,900.- 1,500.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
เชยีงใหม-่ดอยอนิทนนท-์พระมหาธาตนุภเมทนดีลและนพภพภมูสิริ ิ

ตลาดมง้-ไนทบ์ารซ์า 
ดอยสเุทพ-อนสุาวรยีค์รบูาศรวีชิยั 

วดัเจดยีห์ลวง-วดัเชยีงม ัน่-วดัพระสงิห-์วดัสวนดอก-ซือ้ของฝาก 
 

วนัแรก เชยีงใหม-่ดอยอนิทนนท-์ตลาดมง้-ไนทบ์ารซ์า    (-/เทีย่ง/- ) 

………. รับเขา้สนามบนิเชยีงราย / สถานขนสง่ผูโ้ดยสาร ไกดท์อ้งถิน่ป้ายตอ้นรับ และน าคณะเดนิทางโดย
รถตูป้รับอากาศ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย เดนิทางสูด่อยอนิทนนท ์ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชยีงใหม ่ เดมิมชีือ่วา่ "ดอยหลวง" หรอื "ดอยหลวงอา่งกา" ชือ่ของดอยอนิทนนท ์ เป็นชือ่ของ
กษัตรยิพ์ระนามวา่พระเจา้อนิทวชิยานนท ์ เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม ่ ทรงเป็นผูท้ีห่ว่งใยในป่าทาง
ภาคเหนอืและพยายามรักษาไว ้ และน าทา่นชมสองเจดยี ์ พระมหาธาตนุภเมทนดีลและพระ
มหาธาตนุพภพภมูสิริ ิตามประวตัใินปี 2530 กองทัพไดส้รา้งพระมหาธาตนุถเมทนดีลขึน้เพือ่เพือ่
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทางพระเจรญิพระชนมพรรษา 5 รอบ ตอ่มาในปี 2535 
ก็ไดจั้ดสรา้งพระมหาธาตนุภพลราชนินีาถ เนือ่งในวโรกาสทีส่มเด็จพระนามเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 5 รอบ ทัง้สองเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตบุนยอดปล ี บรเิวณรอบพระ
มหาธาตทัุง้สองตกแตง่จัดสวนอยา่ง ขากลับลงจากยอดอยแวะตลาดมง้ เลอืกซือ้ส ิน้คา้
พืน้เมอืงมากมาย ทัง้ผักและผลไมต้ามฤดกูาล เชน่ สตอเบอรร์ี ่อโวคาโด ้เสาวรส และยังมถ่ัีวหลาก
ชนดิ ราคาถกูใหเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับตัวเมอืงเชยีงใหมเ่ทีย่วชมตลาด
ไนทบ์ารซ์า่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปู และเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก
พืน้เมอืง รวมไปถงึรา้นอาหารมากมาย 
***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าเขา้ทีพ่กั Holiday Garden Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัทีส่อง ดอยสเุทพ-วดัเจดยีห์ลวง-วดัเชยีงม ัน่-วดัพระสงิห-์วดัสวนดอก  (เชา้/เทีย่ง/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูด่อยสเุทพ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของวดัพระบรมธาตดุอยสเุทพวรวหิาร ปชูนยีสถาน

คูบ่า้นคูเ่มอืงเชยีงใหม ่ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะแม เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีวามส าคัญทาง
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ศาสนาและประวตัศิาสตรข์องนครเชยีงใหม ่ มบีันไดนาคทอดยาวขึน้ไปสูว่ดั 306 ขัน้ และทา่นยัง
สามารถชมววิเมอืงเชยีงใหมไ่ดจ้ากดา้นบนอกีดว้ย  
ขากลับลงจากดอยแวะสกัการะอนสุาวรยีค์รบูาศรวีชิยั นักบญุแหง่ลา้นนาซึง่เป็นบคุคลแรกที่
บกุเบกิสรา้งถนนขึน้ไปบนดอยสเุทพ เมือ่ปี พ.ศ. 2477 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั **ขา้วซอยไก ่ 
น าทา่นเทีย่วชมและไหวพ้ระขอพร 4 วดัดงัของเชยีงใหม ่ไดแ้ก ่วดัเจดยีห์ลวง วดัเชยีงม ัน่ 
วดัพระสงิห ์และวดัสวนดอก 
***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
น าเขา้ทีพ่กั Holiday Garden Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัทีส่าม อสิะตามอธัยาศยั-ซือ้ของฝาก-สนามบนิ/ทา่รถ        (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย เช็คเอาทโ์รงแรมกอ่นเวลา 11.00 น.  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะซือ้ของฝากพืน้เมอืงทีร่า้นของฝากชือ่ดัง  

………. สง่ออกสนามบนิเชยีงราย / สถานขนสง่ผูโ้ดยสาร 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
อตัราขา้งตน้รวม 
คา่รถตูป้รับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามโปรแกรม / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ที่
พักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / 
ไกดท์อ้งถิน่บรกิารตามโปรแกรม 
 
อตัราขา้งตน้ไมร่วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่รถโดยสาร / คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 
600 บาท*** / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ 
คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้
ตัง้แตท่ าการจองกรณีตอ้งการใบก ากับภาษี 
 
เง ือ่นไขการจอง 
จา่ยเงนิเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยันการรับจองจากบรษัิทฯ ภายใน 1 วนั พรอ้มสง่ชือ่ผูเ้ดนิทาง และขอ 
สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืคนืเงนิทกุกรณี 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล 
ตา่งๆ 

2. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

3. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 

5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่
ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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