
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21560 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

FD4102 BKK(กรงุเทพ) – CNX(เชียงใหม่) 08.00 – 09.20 
FD4109 CNX(เชียงใหม่) – BKK(กรงุเทพ) 22.10 – 23.35 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดับ้านเด่น –  ฮิโนกิ แลนด์ –  บ่อน ้าพุ
ร้อนฝาง –  ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม – ONE NIMMAN        (–/L/–) 

05.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบินไทยแอรเ์อเชีย
(THAI AIR ASIA) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน
เพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานชาติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR 
ASIA) เทีย่วบนิที ่FD4102 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

09.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานชาติเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
09.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูท่ีส่นามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

ทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดับ้านเด่น เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบ้านพากนั
นบัถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขต
เมอืง เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้นมา 
ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจ้าอาวาสได้ท าการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจติรงดงาม
ตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ที่สิง่ปลูกสร้างที่มคีวามสวยงาม วิจติร
ตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึ
คนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



น าท่านเดนิทางไปยงั ฮิโนกิแลนด ์หรือ ธีมพารก์ (THEME PARK) อาณาจกัรไมห้อมฮโินกแิห่งแรกและแห่ง
เดยีวในประเทศไทย บนพืน้ที่ 83 ไร่ ตัง้อยู่ในอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นที่โดยรอบโอบล้อมด้วย
ขุนเขา และพื้นทีเ่กษตรกรรมของชาวบ้าน จุดเด่นส าคญัๆของฮโินกแิลนด ์ดา้นหน้าเป็นเสาโทรอิแิบบเรยีวบุที่
จ าลองมาจากเสาโทรอิกิลางน ้าประตูใหญ่แห่งศาลเจา้อทิสคึุชมิะ เมื่อเขา้มาถงึดา้นหน้ากจ็ะพบซุม้ประตูโคมแดง
ขนาดใหญ่ ที่จ าลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน -มงจากวัดอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนั ้นมี
ประตมิากรรมมงักรแกะสลกั ซึง่ซุม้ประตูแห่งนี้เป็นซุท้ประตูมงคล เมื่อเดนิผ่านใต้โคมแดงไปแลว้สรา้งความเป็น
สริมิงคลใหต้วับุคคลนัน้ๆ   

 

น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าพุร้อนฝาง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิี่ม ีความน่าอศัจรรยอ์ยู่ในตวั ตรงที่เป็นบ่อน ้าพุรอ้นที่เกดิขึน้มาจากหนิรอ้นเหลวที่อยู่ใต้เปลอืกโลก 
(แมก็ม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหนิขึ้นมาใกล้เปลอืกโลก ท าให้ชัน้หนิบรเิวณนัน้มอุีณหภูมสิูงขึ้น และเมื่อน ้า
บาดาลไหลผ่านชัน้หนิรอ้นดงักล่าว จงึท าใหอุ้ณหภูมขิองน ้านัน้สูงขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้กดิแรงดนัมหาศาล และ
ดนัตวัเองผ่านรอยแยกของหนิแกรนิตขึน้มาบนพืน้ผวิโลก จนเกดิเป็นน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มา โดยมไีอรอ้น เป็นควนั
ลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความรอ้นของน ้าในบ่อน ้าพุรอ้นนัน้มคีวามรอ้นสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีส
เลยทเีดยีว ส าหรบั บ่อน ้าพุรอ้นฝาง มมีากมายกว่า 50 บ่อ โดยตัง้กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปรอบๆ ภายในบรเิวณ
พืน้ทีท่ี่กว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาตฯิ ไดพ้ฒันาพื้นทีใ่หม้คีวามสวยงามเขา้กบัธรรมชาต ิโดย
ท าทางเดนิดว้ยแนวหนิ เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเดนิ เขา้ไปชมบ่อน ้าพุรอ้นไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

 



จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม ซึง่มกีารตกแต่งเตม็ไปดว้ยแมกไมน้านา
พนัธุ์ และบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายตา จากเดมิที่เป็นเพยีงสวนเฟิรน์เลก็ทางรา้นกไ็ดป้รบัปรุงโซนนี้ใหม่ทัง้หมด 
ให้กลายเป็น สวนมอส ที่มคีวามชุ่มชื่น นัง่พกัเยน็ๆในบรรยากาศ รอ้นๆได้เป็นอย่างด ีพรอ้มกบัจบิเครื่องดื่ม
เบาๆ ก่อนเดนิทางต่อ รวมไปถงึโซนหลกัของรา้น  กไ็ดเ้พิม่ กลว้ยไม ้ทีม่คีวามสวยสดงดงามใหลู้กคา้ทีแ่วะไป
ใชบ้รกิารไดถ่้ายรปู และมาพรอ้มเมนูอาหารอกีมากมาย ทีค่อยใหบ้รกิารอยา่งเตม็ที่ 

 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอื
การรือ้ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมา
เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 



DAY2  THE GIANT CHIANGMAI – หมู่บา้นแม่ก าปอง – น ้าพรุ้อนสนัก าแพง –  ศนูยอ์ตุสาหกรรมท า
ร่มบอ่สร้าง                       (B/– /D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ คาเฟ่ต์สุดฮติ THE GIANT CHIANGMAI  (เดอะไจแอนท์ เชียงใหม่) เป็นรา้นกาแฟทีต่ ัง้อยู่
บนต้นไม้ มทีัง้อาหาร เครื่องดื่ม และยงัมทีี่พกัอีกด้วย ในโซนร้านกาแฟนัน้จะเปิดให้บรกิาร 08.30-17.00น. 
อยา่งเครือ่งดื่มกเ็ป็นชากาแฟ เบเกอรี ่ส่วนอาหารจะเป็นแนวสเตก็  

 
หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ แม่ก าปอง สถานที่เที่ยวยอดฮติของเชยีงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ใน
รูปแบบท่องเที่ยงเชงิอนุรกัษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,300 เมตร 
หมู่บ้านมอีายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลกัษณะการสรา้งบ้านเรอืน อยู่
บรเิวณรมิแม่น ้าล าธาร ท่ามกลางธรรมชาตทิีค่งความอุดมสมบูรณ์ รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นที่มี
ความเรยีบง่าย สภาพอากาศ เยน็สบายตลอดทัง้ปี และจะมอีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว  อาชพีหลกั
ของชาวบา้นคอื การท าเมีย่ง (ชา) อาชพีรองคอื การปลูกกาแฟ ที่มาของชื่อ “บ้านแม่ก าปอง” มาจากดอกไม้
ชนิดหนึ่ง มสีเีหลอืง-แดง ขึน้ตามบรเิวณล าหว้ย จงึเรยีกว่า ดอกก าปอง รวมกบัมแีม่น ้าไหลผ่านหมู่บา้น จงึรวม
เรยีกว่า แมก่ าปอง ซึง่เป็นทีม่าของชื่อหมูบ่า้น 

 
เทีย่ง    อิสระอาหารกลางวนั ณ แม่ก าปอง 



น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าพุร้อนสนัก าแพง ตัง้อยู่ใน อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ อยู่ห่างจากตวัเมอืง
ประมาณ 34 กโิลเมตรนับ เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ ีชื่อเสยีงมาเนิ่นนานควบคู่กบัการท่องเทีย่วของเมอืงเชยีงใหม ่
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไมด้อก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกบัความ
มหศัจรรย์ธรรมชาติที่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อก าเนิดน ้าร้อนที่ม ีอุณหภูมถิึง 100 องศา
เซลเซยีส น ้ารอ้นอนัเดอืด พล่านพุ่งขึน้จากใตพ้ืน้พภิพสู่ทอ้งฟ้าสงูถงึ 15 เมตร เป็นธรรมชาตทิีน่่าทึง่อยา่งมาก  

 

จากนัน้ น าท่านแวะชมสนิคา้ร่มบ่อสรา้ง จาก ศนูยอ์ตุสาหกรรมท าร่มบ่อสร้าง ภายในมกีารสาธติท ารม่ตัง้แต่
การท ากระดาษสา ประกอบรม่ ไปจนถงึวาดภาพ ตกแต่งลวดลาย และมรี่ม ของทีร่ะลกึขาย มทีวัรม์าลงค่อนขา้ง
เยอะ จากประวตักิารท าร่มทีต่ดิไวท้ าใหท้ราบว่าการท ารม่ในหมูบ่า้นบ่อสรา้งมาจากพระอนิถา ไดน้ าวชิาการท า
รม่มาใหก้บัชาวบา้น และสบืทอดกนัมานับรอ้ยปี   

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

DAY3  พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั – วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) – 
โครงการบ้านข้างวดั –  คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE – วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร – วดั
เจดียห์ลวง – วดัศรีสพุรรณ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่               (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ
ซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปนู และเมือ่เดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรง
แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืง
เชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 



 

น าทุกท่านออกเดนิทางสกัการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนีย
บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนัน้มีความผูกพันกับ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รดุโทรมใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และทีส่ าคญัครบูาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวน
ใหป้ระชาชนชาวเหนือ รว่มแรงรว่มใจกนัสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่า
เป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชื่นชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่ง
อารยธรรมล้านนาในทุกวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกันว่า เพยีงได้มาไหว้ครูบาศรวีชิยัก็เสมอืนได้กราบ
สกัการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว ขณะเดยีวกนั ยงัมกีารท าบุญตกับาตรพระภกิษุสงฆใ์นยามเชา้ทีบ่รเิวณลานครู
บาศรวีชิยั โดยนกัท่องเทีย่ว ควรแต่งกายสุภาพ และหากไมส่ะดวกทีจ่ะเตรยีมของใส่บาตรมาเอง กม็พี่อคา้แม่คา้
จ าหน่ายของใส่บาตร ต่อผูม้จีติศรทัธาอยูใ่นบรเิวณนัน้ 

 



จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มคีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่
มากว่า 700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงค์เป็นวดัที่ส าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่มรื่นและมขีนาด
กว้างขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดให้
สรา้งอุโมงคข์ึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนงัวดัอุโมงคใ์นส่วนทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดาน
โคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์างทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออก
จ านวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงค์
เท่านัน้ คอื อุโมงค์ที ่1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเหน็ได้ อกีทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนังใน
อุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  

 
พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมนูิตี้มอลลส์ไตล์พืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค ์โดยมคีุณบิก๊ เป็น
ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่้องการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์อง
คนในชุมชนคลา้ยกบัการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มกีารพึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึง่กนัและกนั 
ภายในบรเิวณ “บ้านข้างวดั” จะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่
ล้อมรอบกนั ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงัก็จะเปิดเป็นรา้นขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, 
รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ, งานไม,้ Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้น
และสตูดโิอ ของหญงิสาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมดุเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

 

 



น าท่านออกเดนิทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล ์นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดยีว
ในเชยีงใหม ่ทีม่กีลิน่อายของความ Vintage ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรทีซ่่อนอยู่ใจกลางเมอืง
เชยีงใหม ่พรอ้มดื่มด ่ากบับรรยากาศทีล่อ้มรอบไปดว้ยพฤกษศาสตรน์านาพนัธุ ์ไดฟี้ลนัง่จบิชา ชมิเคก้ รมิสระน ้า 
และเดนิเล่นแบบเจา้หญงิท่ามกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัรม่รืน่ 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน 
พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหมแ่ละแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีง
แสนรูจ้กักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่ห้ความ
ศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่ องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอื
งานประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึได้อญัเชญิพระพุทธสหิงิค์ขึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืง
เพื่อใหศ้รทัธา ประชาชนได้พากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิ้านนา คนเกดิปีมะโรงต้องมาไหว้
พระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 

 



จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามของ วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานที่ประดษิฐาน
เจดยีใ์หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงใหม ่และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชยีงใหม่ ทีส่ าคญัเพราะวดันี้เป็นวดัทีช่าว
เชยีงใหม่ศรทัธากนัมากๆ และเป็นทีต่ ัง้ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม่ หรอืเรยีกกนัว่า หออนิทขลิอยู่ใจกลางเมอืง
เชยีงใหม ่และมคีวามส าคญัต่อชาวเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งมาก 

 

จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ เป็นวดัเก่าแก่แห่งหนึ่งใน จ.เชยีงใหม่ สรา้งขึน้ใน พ.ศ.2043 โดยพระ
เจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรอื พระเมอืงแก้ว กษัตรยิ์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิสวดี พระราชมารดา
มหาเทวเีจา้ โปรดเกล้าให้มหาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรสีุพรรณอาราม” ต่อมาได้
เรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในจะมอุีโบสถเงนิสรา้งโดยชาวบา้นเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรกัษ์และ
พฒันาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ หตัถกรรมเครื่องเงนิ ใชง้บประมาณ 25 ลา้นบาทในการด าเนินการส่วนประดบัตกแต่ง
ศลิปหตัถกรรมเครือ่งเงนิ ทัง้ภายในและภายนอก 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
22.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) เท่ียวบินท่ี 

FD4109  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่
ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 



22.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 

อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
20 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 

24 – 26 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

02 – 04 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

05 – 07 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

07 – 09 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

10 – 12 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

15 – 17 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

20 – 22 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

23 – 25 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

29 – 31 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

01 – 03 เมษายน 2564 7,999 2,000 

02 – 04 เมษายน 2564 8,999 2,000 

08 – 10 เมษายน 2564 7,999 2,000 

09 – 11 เมษายน 2564 8,999 2,000 

20 – 22 เมษายน 2564 7,999 2,000 

22 – 24 เมษายน 2564 7,999 2,000 

23 – 25 เมษายน 2564 8,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 7,999 2,000 

28 – 30 เมษายน 2564 7,999 2,000 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 



เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน

วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านั ้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 



(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


