
                             

 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 22023 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 

CMBS01 : ม่วนใจ๋ ไปเต๊อะไปแอ่ว เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 4 วัน 2 คืน 
พักเมืองเชียงใหม ่2คืน ราคาเพียง 3,999 บาท เดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 



                             

 
วันที่ 1     จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                             

 
17.00 น.   จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลา
ออก เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม
อัธยาศัย  
 
วันที่ 2     เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่ า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์  – วัดโลกโมฬี  –                     

  กาดหน้า ม.เชียงใหม่                                                                            

 
เช้า  เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม ่แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว 
แวะ  ร้านโกเหน่ง ร้านยอดฮิต ปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา  
บริการ  อาหารเช้า (มื้อท่ี 1) เมนู โจ๊ก น้ าเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ท่านละ 1 ชุด 
น าท่านชม ห้วยตึงเฒ่า หุ่นฟางคิงคองยักษ์และผองเพื่อน  
น าท่านชม สะพานซูตองเป้ ทอดยาวทุ่งนารายล้อมภูเขาโอบล้อม  
น าท่านชม วัดต้นเกว๋น วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 2)  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

22-25 ตุลาคม  64 3,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30 



                             

น าท่านชม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุ
 ประจ าปีเกิดของผู้ท่ีเกิดปีมะโรง  

น าท่านชม วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาท่ีสวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี  
เย็น  กาดหน้า ม.เชียงใหม่ อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก :   เมืองเชียงใหม่ 
 
วันที่ 3     ดอยม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้แม่ริม - วัดพระธาตุดอยค า - พระธาตุดอยสุเทพ 

 
เช้า      บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 3) 
น าท่านชม ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แวะ  คาเฟ่สุดชิค กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้านท่ี 
น าท่านชม สวนดอกไม้แม่ริม ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลท่ีสวยงดงาม 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 4) 
น าท่านชม วัดพระธาตุดอยค า ตั้งอยู่บริเวณดอยค า มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา 

กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเท่ียวมาเท่ียว ท าบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะน าดอก
มาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล)  

น าท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจ าปี
เกิดปีมะแม 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น       บริการอาหารเย็น (มื้อท่ี 5)  
ที่พัก :   เมืองเชียงใหม่ 
 
วันที่ 4     ร้านของฝาก – กาดทุ่งเกวียน – พระธาตุล าปางหลวง – กรุงเทพฯ 

 
เช้า      บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 6)  
แวะ  ร้านซื้อของฝาก อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู 
น าท่านชม กาดทุ่งเกวียนหรือตลาดทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ  
น าท่านชม พระธาตุล าปางหลวง พระธาตุประจ าปีเกิด ปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงา    

พระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ  
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 7)  
จากนั้น  หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถึงกรุงเทพฯ โดย               

สวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
  
 
 
 
 
 



                             

หมายเหตุส าคัญ : ผู้ เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่จะต้องแสดงเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) : Sinovac 2 เข็ม  / Sinopharm 2 เข็ม / 

AstraZeneca 1 เข็ม / Moderna 2 เข็ม / วัคซีนไขว้ / อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 

  ผู้เคยติดเช้ือโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90วัน   

  มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน         

72 ชั่วโมง 

 
 หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วน
ตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
 - ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า ** 
 - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 
 
อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ ามัน 

 ค่าบริการคนขับรถ  

 ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 



                             

 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพัก
ห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 - กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบท่ีพักของโรงแรม
นั้นๆ 

 - ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนักท่องเท่ียวไทย 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัทท าไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน
สามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ช าระเพ่ิมท่านละ 800 บาท  
 

เงื่อนไขการจอง 
 
มัดจ าท่านละ 1,500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการจอง และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวัน

เดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
 



                             

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย์ึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ า 20 ท่าน  

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและ
ค่าน้ ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
******************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 



                             

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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