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อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 1,988.- 2,288.- 2,588.- 2,888.- 3,288.- 800.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  
                   (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิเชยีงใหม ่

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

พกัโรงแรมกลางเมอืงเชยีงใหมร่ะดบั 3 ดาว 1 คนื  

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
 

วนัที ่1: สนามบนิเชยีงใหม-่อนุสาวรยีค์รบูาศรวีชิยั-วดัพระธาตดุอยสเุทพ 
   วดัลอยเคราะห-์วดัหมืน่ลา้น-วดัดวงด-ีถนนคนเดนิววัลาย 
XX.XX น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบิน....... 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ XXX พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

XX.XX น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิXXX โดยสายการบนิ XXXX เทีย่วบนิที ่XXXX  
........น. รับคณะ ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ยนิดตีอ้นรับทา่นเขา้สูจั่งหวัดเชยีงใหม ่ 
  น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ใหท้่านแวะนมัสการเพือ่ความ

เป็นสริมิงคล จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ (วดัที ่1) น า
ทา่นขึน้รถราง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่รถรางขึน้-ลง) เพือ่ไปกราบสกัการะพระธาตุ
ดา้นบน พระธาตดุอยสเุทพเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิของคนทีเ่กดิปีมะแม ตาม
ความเชือ่ หากไดม้าสักการะและอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระธาตุ 3 รอบ 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินเชียงใหม่-อนุสาวรีย ์ครูบาศรี

ว ิช ัย-ว ดัพระธาตุดอยสุ เทพ-ว ัดลอย

เคราะห-์วดัหมืน่ลา้น-วดัดวงด-ีถนนคน

เดนิววัลาย 

Set 
box 

  CHIANG MAI 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

2 วดัพระธาตดุอยค า(หลวงพอ่ทนัใจ) 
วดัพนัเตา-วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร-วดัหมืน่
เงนิกอง-วดัดบัภยั-สนามบนิเชยีงใหม ่
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และไหวพ้ระธาตุครบทัง้ 4 ทศิ เชือ่กันว่าจะแคลว้คลาดปลอดภัย ขอพรจะ
ส าเร็จสมหวังดงัปรารถนา 

 กลางวนั รบัประทานอาหาร “เมนขูา้วซอย”  อาหารขึน้ชือ่ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
  หลงัอาหารกลางวนั น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลอยเคราะห ์(วดัที ่2) โดยวัดนีม้ี

ศลิปะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพืน้เมอืงของชาวลา้นนา มพีระพุทธรูปปางถวาย
เนตรและพระเจา้ทันใจประดษิฐานอยู่ ใหท้่านอธษิฐาน ขอพรเพื่อลอยเอา
เคราะหภ์ัยและทกุขโ์ศกใหอ้อกไปจากชวีติ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหมืน่
ลา้น (วดัที ่3) เชือ่กันว่า หากไดม้าขอพรทีน่ี่จะมเีงนิมทีองมากองมากมาย
เป็นหมืน่เป็นลา้น น าท่านเดนิทางสู ่วดัดวงด ี(วดัที ่4) หลังจากนัน้ก็ใหม้าที่
วัดดวงด ีโดยมคีวามเชือ่วา่หลงัจากหมดเคราะหห์มดภัยตา่งๆ แลว้ ชวีติจะเริม่
ดขี ึน้ดวงดขีึน้ จากนัน้ชว่งเย็นน าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิวัวลาย ใหท้่านได ้
เลอืกรับประทานอาหารพืน้เมอืง และซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่2: วดัพระธาตดุอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ)-วดัพนัเตา-วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร  
   วดัหมืน่เงนิกอง-วดัดบัภยั-สนามบนิเชยีงใหม ่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) (วดัที ่5) เป็นวัด
ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดทีม่อีายุเก่าแกก่ว่า 1,400 ปี หลวง
พ่อทนัใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมีชือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของ
ความศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ทีม่ผีูเ้ดนิทางมาขอพร บนบาน แลว้
ประสบความส าเร็จ เชน่ การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานส าเร็จ เป็นตน้ และ
บรเิวณหนา้วัดดอยค าจะมพีระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
ใหท้่านไดก้ราบสักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตุดอย
ค ายังมจีดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่และสนามบนิ
เชยีงใหม ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพนัเตา (วดัที ่6) เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม วันพันเตา
แห่งนี้ คนเมอืงจะเรยีกว่า วัดปันเตา้ คามหมายของชือ่วัดนี้มาจาก การทีม่า
ท าบญุเพยีงหนึง่ครัง้ไดบ้ญุกลบัไปเป็นพันเทา่ ภายในวัดมพีระวหิารทีส่วยงาม 
ตัววหิารจะเป็นเรอืนไมส้ักทัง้หลังตามศลิปะของเชยีงแสน น าท่านเดนิทางสู ่
วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร (กราบไหวศ้าลหลกัเมอืงเชยีงใหม)่ (วดัที ่7) 
เป็นวัดทีม่เีจดยีอ์งคใ์หญ่ทีสุ่ด ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเชยีงใหม่ วัดนี้สรา้งขึน้ใน
สมัยกษัตรยิอ์งคท์ี ่7 แห่งราชวงศม์ังราย (พญาแสนเมอืงมา) ต่อมาสมัยพระ
นางเจา้จริะประภาครองเมอืงเชยีงใหม ่ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวท าใหย้อดเจดยีโ์คน่
ลงมา จากนัน้กรมศลิปากรไดด้ าเนนิการบรูณะเสรมิความมั่นคง องคพ์ระเจดยี์
ในสว่นทีเ่หลอือยู่ใหแ้ข็งแรง เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัตศิาสตรส์บืไป น า
ท่านเดนิทางสู ่วดัหมืน่เงนิกอง (วดัที ่8) อกีหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่มงคล มาไหว ้
ขอพรเพือ่ใหม้ั่งมศีรสีขุ อายุมั่นขวัญยนื มเีงนิมทีอง และปิดทา้ยทีว่ดัดบัภยั 
(วดัที ่9) ไหวข้อพรหลวงพอ่ดบัภยั ซึง่มตี านานถงึการดบัเภทภัย ไมว่า่จะเป็น
การป่วยไข ้หรอืการดับเคราะหด์วงชะตาใหแ้กผู่ค้น ในวัดมบีอ่น ้าทีเ่รยีกวา่บอ่
น ้าดบัภัย มคีวามเชือ่วา่เป็นบอ่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์สามารถน าไปสรงน ้าพระพทุธมนต์
หรอืเพือ่สบืดวงชะตาได ้ไดเ้วลาอนัสมควร.. 
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…… น. สง่คณะ ณ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ขอใหท้า่นเดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 

💙 💙 💙 💙 💙 💙 

หากมเีวลา แวะซือ้ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม ่มตี ัง้แตอ่าหาร 

ยอดฮติอยา่งไสอ้ ัว่ แคบหม ูน า้พรกิหนุม่ ฯลฯ 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ
ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข
กอ่นการเดนิทางแลว้ 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 1 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่คนขบัรถน าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 
 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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