
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ก ำหนดเดินทำง: 19-21 พฤศจิกำยน / 10-12 ธันวำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม่ - แม่ก ำปอง - ม่อนแจ่ม 

3 วนั 2 คืน 



 
05.00 น. พร้อมคณะ ณ สนำมบินดอนเมือง โดยมีเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท คอยให้บริกำรและอ ำนวนควำมสะดวก 
06.50 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเชียงใหม่ โดยสำยกำรบิน NOK AIR เทีย่วบินที ่DD8302 
08.00 น. ถึงสนำมบินเมืองเชียงใหม่ ....  

น ำท่ำนสู่ แม่ก ำปอง เป็นหมู่บำ้นเล็กๆ ตั้งอยูท่่ำมกลำงขนุเขำ มีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีล ำธำร
ไหลผำ่นหมู่บำ้น และป่ำไมท่ี้สมบูรณ์ สภำพอำกำศท่ีน่ีจึงเยน็สบำยตลอดปี ด่ืมด ่ำธรรมชำติน ้ ำตกแม่ก ำปอง 
เดินชมวิถีชีวิตชำวบำ้น ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั จิบกำแฟยำมบ่ำย ท่ีร้ำน The Giant Chiang Mai ร้ำนกำแฟบน
ตน้ไมสุ้ดฮิต  

 

  
 

   
 

  
 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  

วนัแรก: กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง) - เชียงใหม่ - แม่ก ำปอง-ดอยสุเทพ-วดัเจดย์ีหลวง 



จำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพ ร้ำงข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1929 ในสมยัพญำกือนำ กษตัริยอ์งค์ท่ี 6 แห่ง
อำณำจักรล้ำนนำ รำชวงศ์มังรำย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสำรีริกธำตุองค์ใหญ่ ท่ีได้ทรงเก็บไว้
สักกำรบูชำส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มำบรรจุไวท่ี้น่ี ด้วยกำรทรงอธิษฐำนเส่ียงช้ำงมงคลเพื่อเส่ียงทำยสถำนท่ี
ประดิษฐำน พอชำ้งมงคลเดินมำถึงยอดดอยสุเทพ มนัก็ร้องสำมคร้ัง พร้อมกบัท ำทกัษิณำวตัรสำมรอบ แลว้ลม้
ลง พระองคจึ์งโปรดเกลำ้ฯใหขุ้ดดินลึก 8 ศอก กวำ้ง 6 วำ 3 ศอก หำแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มำวำงเป็นรูปหีบใหญ่
ในหลุม แลว้อญัเชิญพระบรมสำรีริกธำตุลงประดิษฐำนไว ้

 
 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัเจดีย์หลวง หรือ วดัโชติกำรำม เป็นสถำนท่ีประดิษฐำนเจดียใ์หญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ 
และเป็นพระอำรำมหลวงเก่ำแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ท่ีถนนพระปกเกล้ำ มีบริเวณกวำ้งขวำง ท่ี
ส ำคญัเพรำะวดัน้ีเป็นวดัท่ีชำวเชียงใหม่ศรัทธำกนัมำกๆ และเป็นท่ีตั้งศำลหลกัเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกนั
วำ่ หออินทขิล อยูใ่จกลำงเมืองเชียงใหม่ และมีควำมส ำคญัต่อชำวเชียงใหม่เป็นอยำ่งมำก 

 
เยน็  รัปประทำนอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร 
จำกนั้น  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรมท่ีพกั 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อ่ำงเกบ็น ้ำห้วยตึงเฒ่ำ ถ่ำยภำพกบั หุ่นฟำงคิงคองยกัษ ์ท่ีอ่ำงเก็บน ้ ำห้วยตึงเฒ่ำ สถำนท่ี
พกัผอ่นของชำวเชียงใหม่ ท่ีสร้ำงควำมต่ืนเตน้ และดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทำงมำถ่ำยภำพหุ่นคิงคอง และชม
บรรยำกำศทุ่งนำสีเขียวท่ีมีภูเขำเป็นฉำกหลงัอยำ่งไม่ขำดสำย มีสะพำนไมไ้ผท่อดยำวกลำงนำ  

 

 

วนัที่สอง: ม่อนแจ่ม - วดัป่ำดำรำภริมย์ - ฟำร์มทุ่งดอกไม้ - ถนนคนเดนิ 



น ำท่ำนเยี่ยมชม วัดป่ำดำรำภิรมย์ เป็นวดัท่ีมีควำมสวยงำมแห่งหน่ึงของ อ.แม่ริม และมีควำมสวยงำมติด
อนัดบัตน้ๆ ของวดัในเชียงใหม่ ส่ิงก่อสร้ำงลว้นมีควำมวิจิตร ในสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำ วดัป่ำดำรำภิรมยมี์
ควำมส ำคญัเป็นพระอำรำมหลวงแห่งท่ี 7 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  

น ำท่ำนเดินทำงข้ึนสู่ ดอยม่อนแจ่ม สถำนท่ีพกัแห่งใหม่ของโครงกำรหลวง เพิ่งเปิดตวัไม่เม่ือปลำยปี 2552 เป็น
พื้นท่ีบนสันเขำในระดบัควำมสูงประมำณ1,350 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล บริเวณหมู่บำ้นมง้หนองหอย อ ำเภอแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

น ำท่ำน ชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทุ่งดอกไม ้ร้ำนขำยของท่ีระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนำวท่ีชำวบำ้น
น ำมำขำย เม่ือใกลถึ้งม่อนแจ่มจะมีลำนจอดรถขำ้งล่ำงไม่อนุญำตให้น ำรถข้ึนไป จำกนั้นเดินข้ึนไปประมำณ 200 
เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของโครงกำรกำรหลวงเดิม 
ดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว เป็นทุ่งกวำ้งในพื้นท่ีลดหลัน่ไปภูเขำ เห็นวิวของแปลงผกัขั้นบนัไดอยูเ่บ้ืองหนำ้ ซ่ึงทุ่ง
ดอกไมมี้ให้ชมแบบเต็มอ่ิมในช่วงฤดูหนำวตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นตน้ไป ภำยในไร่ดอกลมหนำว เต็มไปด้วย
ดอกไมห้ลำกหลำยพนัธ์ุ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ ดอกคอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดำษหลำกสี ท่ีปลูก
แซมกนั เดินไปถ่ำยรูปกบั สกำยวอล์คม่อนแจ่ม ตั้งอยูติ่ดกบัไร่สตรอเบอร่ีปลำยฟ้ำ เป็นทำงเดินไมไ้ผแ่บบสั้นๆ 
ระหวำ่งทำงเดินประดบัดย้ดอกไมเ้มืองหนำวสีสันสดใส สำมำรถยนืชมววิ ถ่ำยภำพ ววิทิวทศัน์ของภูเขำ 
 

น ำท่ำนชม ฟำร์มทุ่งดอกไม้ แห่งอ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ำนจะไดพ้บกบัควำมสวยงำมของดอกไม้
หลำกหลำยชนิด มีทั้งดอกลำเวนเดอร์ ดอกมำร์กำเร็ต และดอกคตัเตอร์ท่ีต่ำงบำนชูช่อ หลำกสีสันแซมสลบักนั



ไปทัว่ทั้งฟำร์ม ลอ้มรอบดว้ยบรรยำกำศธรรมชำติ แถมยงัมีลมพดัเยน็ ๆ มำช่วยสร้ำงบรรยำกำศ ยิ่งท ำให้ท่ีน่ีดู
โรแมนติกกวำ่เดิมอีกหลำยเท่ำตวั 

  
เยน็  รัปประทำนอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร 
จำกนั้น  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรมท่ีพกั 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีช่ือเต็มวำ่ วดัพระสิงห์วรมหำวิหำร เป็นวดัส ำคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็น
วดัท่ีประดิษฐำน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้ำนนำ 
พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หน่ึง วดัพระสิงห์   มีสถำปัตยกรรมลำ้นนำอนั
งดงำมเป็นท่ีรู้จกัและ คุน้ช่ือกนัอยำ่งดี  วดัพระสิงห์ยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชำวเชียงใหม่ท่ีให้ควำมศรัทธำและ
จะเดินทำง มำเคำรพ สักกำระกนัอยำ่งเน่ืองแน่นเป็นประจ ำ  
 

 
 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิงท่ี กำดหลวง หรือ ตลำดวโรรส ถือเป็นตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นตลำด
เก่ำแก่ท่ีมีประวติัอนัยำวนำนมำนบัร้อยปี นกัท่องเท่ียวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะตอ้งมำจบัจ่ำยหำซ้ือขำ้วของกนั
ยงักำดหลวงแห่งน้ี ตลำดแห่งน้ียงัมีสินค้ำต่ำงๆ ท่ีนักท่องเท่ียวมักจะมำหำซ้ือของฝำกกันเสียส่วนใหญ่ 
โดยเฉพำะสินคำ้อำหำรพื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือจ ำพวกไส้อัว่ แหนม น ้ ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภณัฑ์ผกั ผลไมแ้ปรรูป 
นอกจำกน้ียงัมีแหล่งรวมอำหำรพื้นเมืองรำคำถูกอีกมำกมำย   

เทีย่ง รัปประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร (ข้ำวซอย) 

วนัที่สำม: แม่ก ำปอง - วดัพระธำตุดอยค ำ - ตลำดวโรรส - กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัพระธำตุดอยค ำ” ตั้งอยูบ่ริเวณดอยค ำ ดำ้นหลงัอุทยำนหลวงรำชพฤกษห่์ำงจำกตวัเมือง
ประมำณ 10 กิโลเมตร จึงกลำยเป็นสถำนหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปขอพรจำก “หลวงพ่อทนัใจ” เป็นพระวดั
คู่บำ้นคู่เมืองของชำวเชียงใหม่มำกว่ำ 1,400 ปี และถือวำ่เป็นวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถำนอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศูนยร์วมน ้ำใจของผูท่ี้นบัถือศำสนำพุทธเลยก็วำ่ได ้
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเชียงใหม่... 
18.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK AIR เทีย่วบินที ่DD8319 
19.50 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

หมำยเหตุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม 

อตัรำค่ำบริกำร 
ส ำหรับผู้ใหญ่/เดก็ 7,999 บำท/ท่ำน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน) 

พกัหอ้งเดียว เพิ่มท่ำนละ 1,500 บำท 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  
1. ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั โดยสำรกำรบิน นกแอร์ 
2. ค่ำรถตู ้/ รถบสั     
3. ค่ำท่ีพกั 2 คืน  
4. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในโปรแกรม     
5. ค่ำเคร่ืองด่ืม / ของวำ่ง ระหวำ่งเดินทำงบนรถ 
6. ค่ำเขำ้ชม / ค่ำเรือ และ ค่ำรถเขำ้สถำนท่ีต่ำงๆในโปรแกรม  
7. ค่ำประกนักำรเดินทำง     
8. ค่ำเจำ้หนำ้น ำเท่ียว และเจำ้หนำ้ท่ีบริกำร  
 

 
 



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
1. ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่ำใชจ่้ำยนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม โทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำร์, ใชจ่้ำยส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 300 บำท/คน/ทริป 

 

เง่ือนไขกำรจองทัวร์ 

- กรุณำวำงเงนิมัดจ ำ ท่ำนละ 3,000 บำท หลงัจำกท่ีไดท้  ำกำรจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ำมดัจ ำแลว้
เท่ำนั้น 

- ช ำระค่ำทวัร์ทั้งหมด 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คิดค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนเดินทำงไม่นอ้ย 14 วนั คิดค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัร์ 

- ยกเลิกหลงัจำกจ่ำยเงินเตม็จ ำนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

หมำยเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์ และ
เหตุสุดวสิัยบำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ  

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร ไม่ว่ำในกรณีใดก็
ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ 

 ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำม
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั  

 ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในกำรรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรปิดสนำมบิน กำรยกเลิก
เท่ียวบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลำบินใดๆก็ตำมท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจำกควำมผดิพลำดของทำงบริษทั 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


