
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21638 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

FD3437 DMK(ดอนเมือง) – CNX(เชียงใหม่) 06.50 – 08.00 
FD3444 CNX(เชียงใหม่) – DMK(ดอนเมือง) 21.15 – 22.30 

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



DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั – วดัพระธาตดุอย
สเุทพราชวรวิหาร – วดัพระธาตดุอยค า – อทุยานหลวงราชพฤกษ์                      (B/L/D) 

04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 
06.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) 

เทีย่วบนิที ่FD3437 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
08.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูท่ีส่นามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

น าทุกท่านออกเดนิทางสกัการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชยั ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนีย
บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรทัธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนัน้มีความผูกพันกับ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงเชยีงใหมเ่ป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รดุโทรมใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และทีส่ าคญัครบูาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวน
ใหป้ระชาชนชาวเหนือ รว่มแรงรว่มใจกนัสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสู่วดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่า
เป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชื่นชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่ง



อารยธรรมล้านนาในทุกวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกนัว่า เพยีงได้มาไหว้ครูบาศรวีชิยัก็เสมอืนได้กราบ
สกัการะพระบรมธาตุเลยทเีดยีว ขณะเดยีวกนั ยงัมกีารท าบุญตกับาตรพระภกิษุสงฆใ์นยามเชา้ทีบ่รเิวณลานครู
บาศรวีชิยั โดยนกัท่องเทีย่ว ควรแต่งกายสุภาพ และหากไมส่ะดวกทีจ่ะเตรยีมของใส่บาตรมาเอง กม็พี่อคา้แม่คา้
จ าหน่ายของใส่บาตร ต่อผูม้จีติศรทัธาอยูใ่นบรเิวณนัน้ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ
ซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปนู และเมือ่เดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรง
แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยังเป็นจุดชมววิเมอืง
เชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 



น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า แต่เดมิชื่อ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บน
บาน และเป็นวดัทีส่ าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สรา้งในรชัสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิ์
แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปั้น และยงัเป็นสญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่งของการบนิไทย
ทีใ่ชก้ าหนดพืน้ทีท่างสายตา ก่อนทีจ่ะน าเครื่องบนิลงจอดทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ดว้ยเหตุผลประการนี้การบนิไทย
กไ็ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรูณะวดั 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ จดัสรา้งขึน้เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 พรรษาในวนัที ่9 มถุินายน 2549 และทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 
80 พรรษาในวนัที ่5 ธนัวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ศูนยก์ลางการเรยีนรูพ้ชืสวนโลก และ
วฒันธรรมของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละประเทศไทย (รวมค่าเขา้และรถรางนัง่ชมอุทยานแลว้) 

 
เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 



DAY2  อทุยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั – ไร่ชาลุงเดช – JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง – สวนผลิตเมลด็
พนัธุไ์ม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) – วดับ้านเด่น – อทุยานแห่งชาติน ้าตกบวัตองและน ้าพุ
เจด็สี  (B/L/–) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั เป็นอุทยานฯ ทีม่พีืน้ทีก่วา้ง ครอบคลุมทอ้งทีอ่ าเภอแม่แตง 
อ าเภอเชยีงดาว อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม่ และ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พื้นที่ของอุทยานฯ มี
สภาพป่าและธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ภเูขาสงูชนัสลบัซบัซอ้น เป็นป่าต้นน ้า ล าธาร มจีุดเด่นทางธรรมชาตทิีส่วยงาม
และจดุชมววิทีส่ามารถชมบรรยากาศอนัรม่รืน่ เช่น บรเิวณหว้ยน ้าดงั ทีม่ขี ึน้ชื่อว่าเป็นจดุชมววิสวยงามมาก 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ชาลุงเดช ตัง้อยู่ในอ าเภอแม่แตง ใกลก้บัโครงการหลวงม่อนเงาะตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ตวัเมอืงเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดนิทางประมาณชัว่โมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวก็จะได้พบกบัไร่ชาที่
สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มบี้านหลงัไม ้ตัง้โดดเด่นรมิไร่ชา ด้านหน้าเป็นววิภูเขา บ้านหลงันี้จะถอืได้ว่า
เป็นเอกลกัษณ์ของไร่นี้ บ้านหลงันี้ได้ถูกปรบัปรุงให้เป็นร้านอาหาร และห้องพกั รวมทัง้ที่กางเต้นท์ โดยชัน้
บนสุดคอื รา้นอาหาร ชัน้ต่อมา คอืหอ้งพกั และชัน้ล่างสุด คอื จุดกางเตน็ท ์ซึ่งแต่ละชัน้ท าระเบยีงแบบเปิดโล่ง 
มทีีน่ัง่ชมววิแบบแนบชดิไรช่า สามารถนัง่ชมววิ จบิชา มองววิภเูขาไดแ้บบชวิๆ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ JUNGLE DE CAFE ก๊ืดช้าง คาเฟ่เปิดใหมร่มิน ้าแม่แตง เป็นรา้นสาขาสองจากรา้นแรกที่
ตัง้อยู่ตรงก่อนทางขึน้ดอยม่อนแจ่ม เป็นคาเฟ่กลางป่า ที่ยงัคงเอกลกัษณ์ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสะพาน
เชอืกชมววิมมุสงู ทีน่อนตาขา่ยใหเ้อนกายนอนบนเบาะหลากส ีและจดุทีต่่างจากสาขาแรกกค็อื “ทีน่ัง่รงันก” และ 
“ผนังตาข่าย” ส าหรบัถ่ายภาพ ทีน่ี่อกแบบเป็นสไตล์หลากสแีคนดี้โทน แต่เน้นความกลมกลนืเขา้กบัธรรมชาติ 
ตวัรา้นมหีลายชัน้ลดหลัน่ตามพืน้ที ่และอยูต่ดิกบัแก่งกึด๊สามารถเดนิลงไปเล่นน ้าคลายรอ้นได้ 



  
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั สวนผลิตเมลด็พนัธุไ์ม้สนสองใบ (สวนสนแม่แตง) เป็นสวนสนธรรมชาตทิีป่ลูกไม้
สนคารเิบยีเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ เป็นงานวจิยัการพฒันาและฟ้ืนฟูแปลงทดลองปลูกไมส้นคารเิบยี จากนัน้
ยงัผลติเมลด็พนัธุ์ของไมส้นคารเิบยีอกีด้วย ที่นี่เริม่ต้นเมื่อปี 2520 เนื้อที่ 27 ไร่ เป็นผลงานของส านักวจิยัและ
พฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้การวจิยันัน้ก็มผีลดขีึน้เรื่อยๆในทุกปี ท าให้สามารถดูแลรกัษาฟ้ืนฟูไมส้นคารเิบยี 
เป็นอยา่งทีต่ ัง้เป้าหมายไว้ ภายในจะมบีรรยากาศร่มรื่น มตี้นสนปลูกเรีย่งกนัอย่างสวยงามเป็นสถานทีน่ัง่ปิกนิก
พกัผ่อนหยอ่นใจสดูอากาศบรสิุทธิไ์ดอ้ยา่งเตม็ปอด และยงัเป็นสถานทีถ่่ายรปูทีไ่มค่วรพลาดอกีทหีนึ่ง 

 
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดับ้านเด่น เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี่ ชาวบา้นพา
กนันบัถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ใน
เขตเมอืง เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้น
มา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึน้มาใหม่ ใหม้คีวาม วจิติรงดงาม
ตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ที่สิง่ปลูกสร้างที่มคีวามสวยงาม วิจติร
ตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึ
คนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  



 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั อทุยานแห่งชาติน ้าตกบวัตองและน ้าพเุจด็สี เป็นน ้าตกทีช่าวต่างชาตินิยมมาปีน – 
เดนิลุยหนิขึน้น ้าตก ตวัน ้าตกมขีนาดไมใ่หญ่มาก จ านวน 4 ชัน้ ระยะทางของน ้าตกประมาณ 250 เมตร มจีุดเด่น
ตรงทีเ่ป็นน ้าตกธารหนิปนูแขง็ ปกคลุมดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต ไมค่่อยมหีนิแหลมคม มนี ้าไหลตลอดทัง้ปี และ
ใสสะอาดมาก ในส่วนของน ้าพุเจด็สอียู่ห่างจากน ้าตกบวัตองชัน้ที่ 1 ประมาณ 250 เมตร มลีกัษณะเป็นบ่อ
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 เมตร บ่อลกึประมาณ 2 เมตร น ้าในบ่อมคีวามใสมาก มสีารละลายแคลเซยีม
คารบ์อเนตผสมอยู่ ที่ก้นบ่อมองเหน็น ้ามสีเีขยีวอมฟ้า เมื่อแสงส่องลงมากระทบจะเหน็น ้าเป็นสรีุง้ จึงเป็นที่มา
ของชื่อ “น ้าพุเจด็ส”ี 

 
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 
 

DAY3  ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม – วดัป่าดาราภิรมย ์– อ่างเกบ็น ้าห้วยตึงเฒ่า – วดัพระสิงห์
วรมหาวิหาร – วดัเจดียห์ลวง – วดัเจด็ลิน – เชียงใหม่ไนท์บาซาร ์– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
– กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                    (B/L/–) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไม้เฮือน ๖๐ กาแฟดอยช้างแม่ริม ซึ่งมกีารตกแต่งเต็มไปด้วยแมกไมน้านาพนัธุ ์
และบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายตา จากเดมิที่เป็นเพยีงสวนเฟิรน์เล็กทางรา้นก็ได้ปรบัปรุงโซนนี้ใหม่ทัง้หมด ให้
กลายเป็น สวนมอส ทีม่คีวามชุ่มชื่น นัง่พกัเยน็ๆในบรรยากาศ รอ้นๆไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มกบัจบิเครื่องดื่มเบาๆ 
ก่อนเดนิทางต่อ รวมไปถึงโซนหลกัของร้าน  ก็ได้เพิม่ กล้วยไม ้ที่มคีวามสวยสดงดงามให้ลูกค้าที่แวะไปใช้
บรกิารไดถ่้ายรปู และมาพรอ้มเมนูอาหารอกีมากมาย ทีค่อยใหบ้รกิารอยา่งเตม็ที ่

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าดาราภิรมย ์เป็นวดัทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่รมิ และมคีวามสวยงามตดิ
อนัดบัต้นๆ ของวดัในเชยีงใหม่ สิง่ก่อสรา้งล้วนมคีวามวจิติร ในสถาปัตยกรรมแบบลา้นนา วดัป่าดาราภริมยม์ี
ความส าคญัเป็นพระอารามหลวงแห่งที ่7 ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีต่ ัง้ของวดัอยู่ดา้นหลงัทีว่่าการอ าเภอแม่รมิ และ
ตดิกบัพระต าหนักดาราภริมย ์ดว้ยทีต่ ัง้ของวดัทีอ่ยู่ในซอยย่อย วดัจงึไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปซกัเท่าไหร ่
ภายในวดัมบีรรยากาศร่มรื่น เงยีบสงบ 

 



จากนัน้น าท่านชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ที ่อ่างเกบ็น ้าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พกัผ่อนของชาว
เชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดนิทางมาถ่ายภาพกับหุ่นฟางคิงคองยกัษ์และชม
บรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มสีะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา (รวมค่าเข้าชม
อ่างเกบ็น ้าแล้ว) 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

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

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ มชีื่อเรยีกหลายชื่อ ไดแ้ก่ 
ราชกุฏาคาร,วดัโชตกิาราม สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้แสนเมอืงมา กษตัรยิล์ าดบัที่ ๗ แห่งราชวงศ์มงัราย 
ไมป่รากฏปีทีส่รา้งแน่ชดั สนันิษฐานว่าวดัแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. ๑๙๓๔ วดัเจดยีห์ลวงเป็นพระอารามหลวง



แบบโบราณ มกีารบูรณะมาหลายสมยั ปัจจุบันมขีนาดความกว้างด้านละ ๖๐ เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มี
ความส าคญัทีสุ่ดองคห์นึ่งในเชยีงใหม่ 

 
จากนัน้ท าท่านออกเดนิทางไปสู่ วดัเจด็ลิน เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ใกลป้ระตูเชยีงใหม่ สนันิษฐานว่าสรา้ง
ขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2060  ตามประวตักิล่าวว่า กษตัรยิร์าชวงศ์มงัรายก่อนจะขึน้เสวยราชยท์ุกพระองค ์จะเสดจ็มา
ประกอบพธิสีรงน ้าพุทธาภเิษก ณ หนองน ้าวดัเจด็ลนิ ซึง่จะมรีางน ้า เรยีกว่า “ลนิ” ท าดว้ยทองค า หลัง่น ้าพุทธา
ภเิษกจากสุวรรณหอยสงัข ์หล่อลงรางลนิท าดว้ยค าทัง้ 7 เพื่อสรงพระวรกาย แลว้จงึเปลีย่นเครื่องทรงกษตัรยิข์ ึน้
เสวยราชย์ ภายในวดัจะม ี“สะพานโต่วะ” จะเป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ใชข้า้มบงึบวั เป็นบวักระด้ง หรอื บวัวกิตอเรยี
ขนาดใหญ่ สองขา้งทางของสะพานไมไ้ผ่จะประดบัดว้ยรม่ และ โคมไฟแบบลา้นนา 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั เชียงใหม่ไนท์บาซาร ์เป็นแหล่งช้อปป้ิงกลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเชยีงใหม่ ทีน่ี่มขีาย
สนิค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สนิค้าพื้นเมอืง เสื้อผ้า เครื่องเงนิ ภาพวาด รองเท้า ผ้า กระเป๋า
เดนิทาง ของที่ระลกึ ส่วนของกนิมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมาย มศีูนยอ์าหาร มลีานเบยีร ์มลีานงานแสดง มี
บรกิารนวด สปา เป็นตน้ 



 
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ เชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
21.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) เท่ียวบินท่ี 

FD3444  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

22.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 เมษายน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 9,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 9,999 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 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
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 ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- 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 าใหท่้านได ้
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 ไมท่านเนื้อสตัว ์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 ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา



เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
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 ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 


