รหัสโปรแกรม : 22044 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

ขาไปไฟล์ทเช้า ขากลับไฟล์ทดึก

กําหนดการเดินทาง ต ุลาคม – ธันวาคม 2564

ขนาดกระเป๋าสัมภาระสําหรับพกพาขึ้นเครือ่ งบิน นํ้าหนัก
รวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม

หมายเหต ุ เนื่องจากตัว๋ เครือ่ งบินของคณะ เป็นระบบสมุ่ Random ไม่สามารถล็อคที่นงั่ ได้ ที่นงั่ อาจจะไม่ได้
นัง่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั่ บนเครือ่ งบินได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
วันแรกของการเดินทาง สนามบินส ุวรรณภ ูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาต ุดอยส ุเทพ
พระตําหนักภ ูพิงคราชนิเวศน์– หมู่บา้ นม้งดอยปุย – วัดอ ุโมงค์
วัดสวนดอก - วัดพระสิงห์ – วัดเชียงยืน – โรงแรม อาหาร -/กลางวัน/06.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินส ุวรรณภ ูมิ

07.30 น.
08.50 น.

เหิรฟ้า บินตรงสูเ่ มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางโดยรถตอ้ ู อกจากสนามบิ นเชียงใหม่เดิน สู่ วัดพระธาต ุดอย
ส ุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชี ยงใหม่ พระธาต ุประจําปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ มี
ความสําคัญทางศาสนา

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ พระตําหนักภ ูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งเป็ น
สถานที่ประทับแรมแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศา
น ุวงศ์ และเป็ นที่ ต้อนรับพระราชอาคันต ุกะของพระองค์ บริเวณ
รอบๆ พระตําหนักได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยดอกไม้นานา
ชนิด จากนัน้ นําท ุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวม้งดอยปุย ชมและ
เลือกซื้อของที่ระลึก ในหมู่บา้ นม้งดอยปุย ยังคงมีวิถีชีวิต
ชาวเขา ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยคุ กีส่ มัยก็จะยังคงเห็นชาวเขาแต่งกายในชุด
ประจาเผ่าคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้ทกุ ท่านได้เก็บภาพอันน่าประทับใจ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ
เมนู ข้าวซอย / นํ้าพริกอ่อง และ นํ้าพริกหนมุ่

จากนั้น นํ า ท่ า นเข้า สู่ วัด อ โุ มงค์ หรื อ วัด สวน
พุท ธธรรม เป็ นวัดเก่า แก่ ข องเมื อ งเชี ย งใหม่
ตั้ ง อ ยู่เ ชิ งดอย ส เุ ท พ และ อยู่ใ นซ อย หลั ง
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ภายในวัด มี อ โุ มงค์
สําหรับเดินเข้าไปเพื่อกราบสักการะไหว้พระ ที่นี่
มีบรรยากาศเงียบ สงบและร่มรืน่
จากนัน้ นาท่านสู่ สวนดอก หรือ วัดบ ุปผาราม วัดที่ชาวเชียงใหม่นยิ มมากราบไหว้ขอพร สักการะ พระบรมสารีรกิ ธาต ุ ที่ พระ
เจดียว์ ดั สวนดอก และ กคู่ รูบาเจ้าศรีวิชยั เพื่อความเป็ นสิริมงคล
จากนั้น นํ า ท่ า นสู่ วัดพระสิ งห์ เป็ นวัดประจํ า คนเกิ ดปี มะโรงที่ ป ระดิ ษฐาน พระสิ งห์ (พระพุท ธสิ หิงค์ ) พระพุท ธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คเู่ มืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและเดินทางมาเคารพ
สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจํา

จากนัน้ นําท่านสู่ วัดเชียงยืน ที่ชอื่ วัดเชียงยืน มีความหมายอันเป็ นมงคลสือ่ ความหมายถึงชีวิตที่ยืนยาว ชาวบ้านใกล้เคียง และ

คนเมืองที่มีความเชื่อเรือ่ งนี้จึงนิยมไปกราบไหว้พระ และทําบ ุญเพื่อเป็นสิรมิ งคลกับชีวิตเสมอ
คํ่า
อิ ส ระอาหารคํ่ า ตามอัธ ยาศัย (ไม่
รวมอยูใ่ นรายการเที่ยว)
พักที่
โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรือ
เทียบเท่าพักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สองของการเดินทาง ม่อนแจ่ม– สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ – แดนเทวดา
ร้านเบญจรงค์ขนั โตก – โรงแรมที่พกั
เช้า

อาหาร เช้า/-/คํ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ “ม่อนแจ่ม” ที่เที่ยวเชียงใหม่ยอดฮิต ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนอง
หอย "อาเภอแม่ริม" โดยที่นอี่ ากาศจะเย็นสบายตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ยังมีจดุ ชมวิวที่สามารถมองเป็ นภูเขาสีเขียวขจีตดั
กับท้องฟ้ าสีคราม ซึ่งในช่วงฤดูหนาวมักจะมีทะเลหมอกปรากฏขึน้ ในช่วงเช้าสวยงามสะกดตา แถมแต่ละฤดูกาลจะมี
ทุ่งดอกไม้สสี นั สวยงามสลับกันบานสะพรัง่ ให้ทกุ ท่านได้เก็บภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก

จากนัน้ นาท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ให้ใช้ชอื่ สวนพฤกษศาสตร์แห่งนีว้ ่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต”ิ์ ลักษณะเป็ นทีร่ าบและที่สงู
สลับกันเป็ นชัน้ ๆ ในระดับ 300-970 เมตร จัดทาเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ลักษณะการจัดสวนของที่นจี่ ะแบ่งพันธุไ์ ม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพพืน้ ที่ รวบรวมพันธุไ์ ม้ทงั้
ในและต่างประเทศ
เที่ยง
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยูใ่ นรายการเที่ยว)
นาท่านสู่ แดนทวดา สวนสไตล์ทรอปิ คอล สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคแห่งใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่นกั ธุรกิจค้าเพชร ได้เนรมิต
อลังการงานสร้างทีใ่ ห้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพืชพันธุน์ านาชนิด อีกทัง้ ยังมีจดุ ทีเ่ ป็ นนา้ ตกที่ให้ความรูส้ กึ เสมือนจริงมากๆ ถือ
ได้ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มเี สน่หข์ องเชียงใหม่ แห่งหนึง่

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านเบญจรงค์ ขันโตก บ ุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา
ไม่รวมค่าดื่มที่ล ูกค้าสัง่ เพิ่มเติม

พักที่

โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL
NIMMAN หรือเทียบเท่า
พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สามของการเดินทาง วัดพระธาต ุดอยคํา – อ ุทยานหลวงราชพฤกษ์ – วัดพระเจดียห์ ลวง
วัดพันเตา - ของฝาก – วัดศรีส ุพรรณ - สนามบินเชียงใหม่
สนามบินส ุวรรณภ ูมิ
เช้า

อาหาร เช้า/กลางวัน/-

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม
จากนัน้ นํ าท่ า นเข้าสู่ วัดพระธาต ุดอยคํา เป็ น
วัดสํา คัญในจังหวัดเชี ย งใหม่ อายเุ ก่าแก่กว่ า
1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระ
นางจาม เ ท วี ก ษั ต ริ ย ์ แ ห่ งหริ ภ ญ
ุ ชั ย โ ดย
พ ร ะ โ อ ร สทั้ ง 2 เ ป็ น ผู้ส ร้ า ง ภ าย ใ น วั ด
ประดิษฐานเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาต ุของ
พระพุทธเจ้า และยังเป็นที่ ประดิษฐานพระเจ้า
ทัน ใจซึ่ ง มี อ าย เุ ก่ า แก่ ก ว่ า ห้า
ร้อยปี
จากนัน้ นําท่านสู่ อ ุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ภายในมี สิ่ ง ปล กู
สร้า ง และดอกไม้น านาพัน ธ ุ์
ตัง้ อยูใ่ นพื้นที่กว่า 468 ไร่ เช่น
หอคํา หลวง สวนองค์ก รเฉลิ ม
พระเกียรติ สวนนานาชาติ สวน
เกษตรทฤษฏีใหม่
จากนัน้ นําท่านสู่ วัดพระเจดีย ์
หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติกา
ราม เป็ นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์
ใหญ่ที่สดุ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
เป็ นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตัง้ อยู่ใจ
กลางเมือง ที่ถนนพระปกเกล้า มีบริเวณ
กว้างขวาง ที่สาคัญเพราะวัดนีเ้ ป็ นวัดที่ชาว
เชียงใหม่ศรัทธากันมากๆ และเป็ นที่ตงั้
ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หอ
อินทขิล อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และมี
ความสาคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็ นอย่างมาก

จากนัน้ นําท่านสู่ วัดพันเตา เป็ นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ อดีตคนเชียงใหม่เรียกวัดนีว้ ่า “วัดปั นเต้า” (พันเท่า) นอกจากนีย้ งั มีอีก
ที่มาที่กล่าวว่า วัดนีจ้ ะเคยใช้เป็ นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชอื่ ว่า “วัดพันเตา”

นําท่านเข้าชม วัดศรีส ุพรรณ ตัง้ อยูบ่ นถนนวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีประวัติการ
ก่อสร้างมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต
กว่า 500 ปี ในรัชสมัยของ
พระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย ์
เชียงใหม่ราชธานี และพระ
นางสิรยิ สวดี พระราชมารดา
มหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้
มหาอํามาตย์ชื่อเจ้าหมื่น
หลวงจ่าคํา สร้าง
วัดชื่อว่า “วัดศรีส ุพรรณ
อาราม” ต่อมาเรียกสัน้ ๆ ว่า
“วัดศรีส ุพรรณ” ภายในวัดมี
อ ุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่
ชาวช ุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบ
สานเครือ่ งเงินช ุมชนวัวลาย
ซึ่งเป็นช ุมชนทําหัตถกรรม
เครือ่ งเงิน
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ จากนัน้ นําท่านชมงาน ร้านหัตถกรรมเครือ่ งเงิน ของเมืองเชียงใหม่

จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ วัดพระสิงห์ เป็ นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์
(พระพุท ธสิ หิ ง ค์) พระพุท ธร ปู ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ค เู่ มื อ งเชี ย งใหม่ แ ละแผ่ น ดิ น ล้า นนา ตามคติ ล า้ นนาเป็ นวัด
ประจําปีเกิด ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้ หนึ่งในชีวิต
เที่ยง
รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ
ร้านขนมจีน บ้านเจ็ดยอด
เมนู บ ุฟเฟ่ ต์ขนมจีน หลากหลาย
นํ้าพริก พร้อมของหวาน
บ่าย
นําท่านเที่ยวชมและช้อปป้ ิ ง ร้าน
ของฝาก
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเข้าสู่
สนามบินเชียงใหม่
21.10 น.
นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กร ุงเทพฯ
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
22.30 น.
เดินทางถึง กร ุงเทพฯ โดยสวัสดิ
ภาพฯ
*********************************************************************************************************************************************************

หมายเหต ุ : โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สภาพดิน
ฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบค ุม โดยทางบริษทั จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของล ูกค้าเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ 5,799 บาท
พักเดี่ยว ชําระเงินเพิ่ม 1,200 บาท
กําหนดการเดินทาง ต ุลาคม 2564
วันที่ 17-19 / 18-20 / 19-21

กําหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2564
วันที่ 07-09/08-10/14-16/16-18/21-23/23-25/28-30

กําหนดการเดินทาง ธันวาคม 2564
วันที่ 06-08/12-14/14-16/21-23
** เด็กทารก อาย ุระหว่าง 6 เดือน – 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท **

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ไป-กลับ นํ้าหนักถือขึ้นเครือ่ งได้ไม่เกิน 7 ก.ก.
โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครือ่ งบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถ ุไวไฟ
ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พกั ที่เชียงใหม่ จํานวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทัง้ หมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบ ุในโปรแกรมการเดินทาง
5. ค่ า ประกัน การเดิ น ทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (ตามกรมธรรม์) วงเงิ น ท่ า นละ
1,000,000 บาท
6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปพนักงานชับรถ สามารถให้ได้ตามความพอใจ
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง

ราคาค่าบริการนํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ
ตลอดเที่ยวบิน ทัง้ ขาไป และขากลับ
15 กิโลกรัม
860 บาท
20 กิโลกรัม
946 บาท
25 กิโลกรัม
1,160 บาท
30 กิโลกรัม
1,802 บาท

การเตรียมตัวสําหรับผูโ้ ดยสารก่อนเดินทางออกจากสนามบินไทย
1. ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึน้ เครื่อง ได้แก่ ยา, นมสาหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุถงุ ซิบ
พลาสติกใส เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
2. กรุณาถอดเสือ้ คลุม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึน้ เครื่อง
*** หมายเหต ุ กรณีที่จําเป็นต้องนําของเหลวถือขึ้นเครือ่ ง ***
- นาของเหลวบรรจุใส่ถงุ พลาสติกใสสามารถเปิ ดปิ ดถุงได้ ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร หรือ น้อยกว่า (นา้ หนักรวมไม่เกิน 1 ลิตร)
- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึน้ เครื่องได้ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านัน้

มาตรการเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงโควิด 19
ค ุณสมบัติผท้ ู ี่เดินทางมาเชียงใหม่แล้วสามารถขอผ่อนผันไม่ตอ้ งกักตัว

รายชื่อวัคซีน ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยยาหรือได้รบั การรับรอง จากองค์การอนามัยโลก
หรือตามที่กระทรวงสาธารณส ุขกําหนด

