
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21177 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยค า – แม่รมิ – จุดชมววิม่อน

แจม่ – สวนดอกไมแ้ม่รมิ – โรงแรมที่พกั     อาหาร -/กลางวนั/- 

04.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3 น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

06.10 น.  เหนิฟ้าบนิตรงสู ่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ100 

07.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิจงัหวดัเชียงใหม่  

 

05.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3 น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

07.30 น.  เหนิฟ้าบนิตรงสู ่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ114 

08.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาข้ึนเครื่องบนิ น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

หมายเหต ุกอ่นการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ 

โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวักอ่นการเดินทาง 



จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1 ,300 ปี สรา้งในปี พ.ศ. 

1230 รชัสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้ง  ภายในวดัปดิษฐานเจดียบ์รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ และยงัเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซึ่งมีอายุเกา่แกก่ว่าหา้รอ้ยปี 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม้ือที่ 1) 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธ์ิ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบา้นแบบสโลวไ์ลฟ์เดินทางสู่จุด

เช็คอนิแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจม่ เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็น

ทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม ้ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกไมส้ีสนั

สวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ดา้นล่างขอบสะพาน กมี็ทุ่งดอกดอกไมน้านชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก ่

ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ สามารถลงไปถา่ยรูปในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลชิ้ด 

ที่น่ีมีบรกิารใหเ้ช่าชดุชดุฮนับก (ชดุประจ าชาตเิกาหล)ี และชดุชนเผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเช่า ชุดละ 50 บาท(ไม่รวมใน

ค่าทวัร)์ อสิระถา่ยภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดินทางสูจุ่ดเช็คอนิใหม่ สวนดอกไมป้้านกเอี้ยง น าท่านไปถา่ยรูปสวยๆกบัทุ่งดอกไมท้ี่ไดถู้กจดัตกแต่งไวอ้ย่าง

สวยงามกวา้งขวาง มีดอกมากาเรต็และดอกคตัเตอรท์ี่ปลูกสลบัสบัเปลี่ยนกนัออกดอกไปตามระยะเวลาของดอกไม ้ให ้

ท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษัทอาจจะมีสลบัเปลี่ยน

เที่ยวสวนอื่นๆใกลเ้คียงในเสน้ทางแทนไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าได ้การบาน ร่วงโรยของดอกไมข้ึ้นอยู่กบั

สภาพของอากาศทางบรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได)้ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมแอท พงิคน์คร หว้ยแกว้,โรงแรมแอท พงิคน์คร นิมมาน  หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

  

วนัที่สองของการเดินทาง วดัพระธาตุดอยสะเกด็ – น ้ าพรุอ้นสนัก าแพง – แม่ก าปอง – รม่บ่อสรา้ง – รา้นเครือ่ง

หนงั – รา้นเครื่องเงนิ – บฟุเฟ่ตข์นัโตก - โรงแรมที่พกั  อาหาร เชา้/-/ค า่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 



น าท่านเขา้กราบสกัการะ วดัพระธาตุดอยสะเก็ด วดัเก่าแก่ที่สรา้งมาชา้นาน วดัน้ีมีประวตัิความเป็นมา ดงัน้ี ในสมยั

พทุธกาล เม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รสัรูธ้รรมอนัวิเศษแลว้ พระองคไ์ดอ้อกเดินทางเผยแพร่ธรรมะแก่ชาวชนบท
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ถบดินแดนชมพูทวีป จนมีผูรู้แ้จง้เห็นจริงในสจัธรรมเป็นจ านวนมาก ในกาลนั้นพระพทุธองคไ์ดแ้สดงปาฏหิารยม์า

ปรากฏกายทิพย ์ณ บนยอดดอยแห่งน้ี แลว้ทรงเปล่งพระฉัพพรรณรงัสีสว่างเจิดจา้ไปทัว่บริเวณ ขณะนั้นไดมี้

พญานาคคู่หน่ึงอาศยัอยู่ในหนองบวั (อยู่ห่างจากวดั ประมาณ 1 กโิลเมตร) ไดเ้ห็นฉัพพรรณรงัส ีจงึแปลกใจพากนั

เลื้ อยข้ึนสู่ยอดดอย ไดท้ศันาเห็นพระพุทธองค ์บงัเกิดความเลื่อมใส จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มหญิงสาวมาเขา้เฝ้า 

พรอ้มกบัไดน้ าดอกบวัมาถวายพระพทุธองคท์รงรบัเอาดอกบวันั้นไว ้แลว้จงึแสดงธรรมโปรดและประทานเกศาธาตุแก่

พญานาคแปลงคู่นั้น พญานาคจงึไดอ้ธิษฐานสรา้งเจดียห์นิ แลว้น าเอาพระเกศาธาตบุรรจุไวบ้นดอยแห่งน้ี  ภายในวดั

พบรอยพระพทุธบาทคู่ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 

น าท่านเดินทางสู ่น ้ าพรุอ้น

สนัก าแพง เป็นแหล่งน ้ าพุ

รอ้นที่ มี ช่ือเสียงมาเน่ิน

นานควบคู่กบัการท่องเที่ยว

ข อ ง เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ 

บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 

ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาธรรมชาติ ไมด้อก นานาพรรณ และไดต้ื่นตาตื่นใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาติที่
ี่
 มาจากความ

เปลี่ยนแปลงจากใตพ้ื้นโลกกอ่ก าเนิดน ้ ารอ้นที่มี อณุหภมิูถงึ 100 องศาเซลเซียส น ้ ารอ้นอนัเดือด พล่านพุ่งข้ึนจากใต ้

พื้นพภิพสูท่อ้งฟ้าสูงถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิี่น่าทึ่งอย่างมาก 



น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ ต ัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีล า

ธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่น่ีจงึเย็นสบายตลอดปี ด่ืมด า่ธรรมชาติน ้ าตกแม่ก าปอง เดิน

ชมวถิชีีวติชาวบา้น ถา่ยรูปตามอธัยาศยั จบิกาแฟยามบ่าย ไม่รวมค่าต่อรถภายในหมู่บา้น 

เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเที่ยวชมงานหตัถกรรม ร่มบ่อสรา้ง สนั

ก าแพง ร่มบ่อสรา้ง หรือ ร่มกระดาษสาเป็นสินคา้ที่ 

สรา้งช่ือเสยีงใหแ้ก่จงัหวดัเชียงใหม่ และ ประเทศไทย

มาชา้นาน นอกจากน้ียงัช่วยสรา้งอาชีพใหแ้ก่ชุมชนใน

อ าเภอสนัก าแพง ร่มบ่อสรา้งจึงเป็นส่วนส าคญัของ

จงัหวดัเชียงใหม่ที่ควรอนุลกัษณ์เอาไว ้

น าท่านเขา้ชม รา้นเครื่องหนัง สนิคา้ข้ึนช่ือเมืองเชียงใหม่ จากโรงงาน ราคาถกู คุณภาพดี และชม รา้นเครื่องเงนิ ข้ึน

ช่ือของเมืองเชียงใหม่ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นขนัโตก (ม้ือที่ 3) บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา ไม่รวมเครื่องด่ืมที่

ท่านลูกคา้ส ัง่เพิม่ 

  



พกัที่  โรงแรมแอท พงิคน์คร หว้ยแกว้,โรงแรมแอท พงิคน์คร นิมมาน  หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัผาลาด – วดัพระธาตดุอยสุเทพ – วดัศรสีุพรรณ – วดัพระสงิห ์– รา้นของฝาก – 

สนามบนิเชียงใหม่ – สนามบนิสุวรรณภมูิ    อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

น าท่านเขา้สู ่วดัผาลาด วดัที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะไดย้ินเสยีงนกและเสยีงสตัวป่์า รวมไปถงึ

เสยีงน ้ าตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสรา้งแบบพม่า 

 

จากน าท่านข้ึนสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจ าปีเกดิปีมะแม เป็น

สถานที่ศกัด์ิสทิธ์ิ ที่มีความส าคญัทางศาสนาและประวตัิศาสตรข์องนครเชียงใหม่ มีบนัไดนาคทอดยาวข้ึนไปสู่วดั 306 

ขัน้ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ที่ใตฐ้านพระเจดียมี์พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้บรรจุอยู่ 



เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม้ือที่ 5) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม วดัศรีสุพรรณ 

ตั้งอยู่บนถนนววัลาย อ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นวดั

ที่มีประวตัิการก่อสรา้งมาตัง้แต่

คร ัง้อดีตกว่า 500 ปี ในรชัสมยั

ของพระเจา้เมืองแกว้ กษัตริย ์

เชียงใหม่ราชธานี และพระนาง

สิ ริ ย ส ว ดี  พ ระ ร า ชม า รด า

มหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ให ้

มหาอ ามาตยช่ื์อเจา้หม่ืนหลวงจ่าค า สรา้งวดัช่ือว่า “วดัศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกส ัน้ ๆ ว่า “วดัศรีสุพรรณ” 

ภายในวดัมีอุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนววัลาย ซึ่งเป็นชุมชนท า

หตัถกรรมเครื่องเงนิที่มีช่ือเสยีงของจงัหวดัเชียงใหม่ 

จากนั้นน าท่านเข ้า สู่ ว ัดพระสิงห ์

เ ป็น ว ัดส าค ัญว ัดห น่ึ งขอ ง เ มื อ ง

เชียงใหม่ เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระ

สิงห ์(พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูป

ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ คู่ เ มื อ ง เ ชี ย ง ให ม่แล ะ

แผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวดัประจ าปีเกดิ ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัคร ัง้หน่ึงใน

ชีวติ 

น าท่านแวะ รา้นของฝากของที่ระลึก ขา้วซอยส าเร็จรูป ไสอ้ ัว่ แคบหมู น ้ าพริก ติดไมต้ิดมือกลบัไปฝากคนที่บา้น ได้

เวลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนิเชียงใหม่ 

21.10 น.  น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ2107 

22.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

 

22.15 น.  น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ119 

23.35 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาค่าบรกิารทวัร ์

วนัที่เดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

ไม่มีราคาเด็ก 
พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 22-24 ธนัวาคม 2563 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 14-16 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 15-17 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 17-19 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 19-21 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 21-23 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 25-27 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 26-28 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27-29 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28-30 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 29-31 มกราคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 01-03 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 02-04 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 03-05 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 14-16 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 15-17 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 26-28 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2564              10,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2564 10,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 01-03 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 02-04 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 03-05 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 14-16 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 15-17 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 17-19 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 19-21 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 21-23 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 25-27 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 26-28 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27-29 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28-30 มีนาคม 2564 8,999 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 29-31 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,900 บาท 

 

 

** เด็กทารก อายรุะหวา่ง 6 เดือน – 2 ขวบ เดินทางพรอ้มกบัผูป้กครอง นัง่ตกัผูป้กครองระหวา่งเดินทาง 

ราคา 1,900 บาท ** 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่เชียงใหม่ จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

5. ค่าทปิไกด ์,ผูช่้วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบรกิารน ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

สิง่ส าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาดหา้มน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน หา้มน าโทรศพัทมื์อถือ 

ซมัซุง รุ่น กาแลก็ซี่ โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ข้ึนเครื่องบนิ หรอืน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

 

การเตรยีมตวัส าหรบัผูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบนิไทย 

1. ของเหลวที่อนุญาตใหถ้อืข้ึนเครื่อง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรบัเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง (ตอ้งบรรจุถงุซิบ

พลาสตกิใส เตรยีมไวใ้หเ้จา้หนา้ที่ตรวจ) 

2. กรุณาถอดเสื้อคลมุ และอปุกรณ์อเิลคทรอนิกส ์ทกุชนิด ใสถ่าดเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบความปลอดภยักอ่นข้ึนเครื่อง  

*** หมายเหต ุกรณีที่จ าเป็นตอ้งน าของเหลวถอืข้ึนเครื่อง *** 

- น าของเหลวบรรจุใสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที่   

- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกนิ 100 มิลลลิติร หรอื นอ้ยกว่า (น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสที่บรรจุของเหลวสามารถถอืข้ึนเครื่องได ้1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้พาหนะ , ราคา และ รายการ

ท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ

,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง 



 


