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โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท      ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

                      กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2564 

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระสําหรบัพกพาขึ้นเครือ่งบิน น้ําหนกั

รวมไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 

 

เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม  

ไหวพ้ระ 9 วดั     3 วนั 2 คืน 



หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้

นัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเชียงใหม่ – วดัพระธาตดุอยสเุทพ  

   พระตําหนกัภพิูงคราชนิเวศน–์ หม ู่บา้นมง้ดอยปยุ – วดัอโุมงค ์ 

  วดัสวนดอก - วดัพระสิงห ์– วดัเชียงยนื – โรงแรม  อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู 

 

07.30 น. เหิรฟ้า บินตรงส ูเ่มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

08.50 น. ถึงเมืองเชียงใหม่ หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางโดยรถต ูอ้อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินส ู่ วดัพระธาตดุอย

สเุทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานค ู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะแม เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมี

ความสาํคญัทางศาสนา 



จากนัน้นําท่านเดินทางส ู ่พระตําหนกัภพิูงคราชนิเวศน ์ซ่ึงเป็น

สถานท่ีประทบัแรมแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อย ูห่วั สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศา

นวุงศ ์และเป็นท่ี ตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะของพระองค ์บรเิวณ

รอบๆ พระตําหนกัไดร้บัการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยดอกไมน้านา

ชนิด  จากนัน้นําทกุท่านเดินทางส ู ่หม ู่บา้นชาวมง้ดอยปยุ ชมและ

เลือกซ้ือของท่ีระลึก ในหม ู่บา้นมง้ดอยปยุ  ยงัคงมีวิถีชีวิต

ชาวเขา ไมว่่าจะผา่นไปกี่ยคุ กีส่มยัก็จะยงัคงเห็นชาวเขาแตง่กายในชดุ

ประจ าเผา่คอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยว ใหท้กุท่านไดเ้ก็บภาพอนันา่ประทบัใจ 

เท่ียงรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเฮือนเพ็ญ  

เมน ูขา้วซอย  / น้ําพรกิอ่อง และ น้ําพรกิหน ุ่ม  

จากนั้นนําท่านเข้าส ู่ วัดอโุมงค์ หรือวัดสวน

พทุธธรรม เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่

ตั้งอย ู่ เ ชิ งดอยส เุทพ และอย ู่ ในซอยหลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวัดมีอโุมงค์

สาํหรบัเดินเขา้ไปเพ่ือกราบสกัการะไหวพ้ระ ท่ีน่ี

มีบรรยากาศเงียบ สงบและรม่รืน่  

จากนัน้น าท่านสู ่สวนดอก หรือ วดับปุผาราม วดัท่ีชาวเชียงใหม่นยิมมากราบไหวข้อพร สกัการะ พระบรมสารรีกิธาต ุที ่พระ 

เจดียว์ดัสวนดอก และ ก ูค่รบูาเจา้ศรวิีชยั เพื่อความเป็นสริิมงคล 

จากนั้น นําท่านส ู่ วัดพระสิงห์ เป็นวัดประจําคนเกิดปีมะโรงท่ีประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพทุธสิหิงค์) พระพทุธรปู

ศกัด์ิสิทธ์ิค ู่เมืองเชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวเชียงใหม่ท่ีใหค้วามศรทัธาและเดินทางมาเคารพ

สกัการะกนัอยา่งเน่ืองแน่นเป็นประจํา  
 



จากนัน้ นําท่านส ู ่วดัเชียงยืน ที่ชือ่ วดัเชยีงยืน มคีวามหมายอนัเป็นมงคลสือ่ความหมายถึงชวีิตท่ียืนยาว ชาวบา้นใกลเ้คียง และ

คนเมืองท่ีมีความเช่ือเรือ่งน้ีจึงนิยมไปกราบไหวพ้ระ และทําบญุเพ่ือเป็นสิรมิงคลกบัชีวิตเสมอ 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย (ไม่

รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

พกัท่ี   

โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรือ

เทียบเท่าพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ม่อนแจ่ม– สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ – แดนเทวดา  

  รา้นเบญจรงคข์นัโตก – โรงแรมท่ีพกั     อาหาร เชา้/-/ค่ํา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทกุท่านเดนิทางสู ่“ม่อนแจ่ม” ที่เที่ยวเชยีงใหมย่อดฮิต ที่เป็นสว่นหนึง่ของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงหนอง

หอย "อ าเภอแมริ่ม" โดยที่นีอ่ากาศจะเย็นสบายตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัมจีดุชมวิวที่สามารถมองเป็นภเูขาสเีขยีวขจีตดั

กบัทอ้งฟ้าสคีราม ซ่ึงในชว่งฤดหูนาวมกัจะมทีะเลหมอกปรากฏขึน้ในชว่งเชา้สวยงามสะกดตา แถมแตล่ะฤดกูาลจะมี

ทุ่งดอกไมส้สีนัสวยงามสลบักนับานสะพรัง่ ใหท้กุท่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

 



จากนัน้น าท่านสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ ไดร้ับพระราชทานพระราชานญุาตจาก สมเด็จพระนางเจา้สริิกิติ ์

พระบรมราชนินีาถ ใหใ้ชช้ือ่สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งนีว้่า “สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริิกิติ”์ ลกัษณะเป็นทีร่าบและที่สงู

สลบักนัเป็นชัน้ๆ ในระดบั 300-970 เมตร จดัท าเป็นสวนพฤกษศาสตรร์ะดบันานาชาต ิเพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้

สริิกิติ ์พระบรมราชนินีาถ ลกัษณะการจดัสวนของท่ีนีจ่ะแบ่งพนัธุไ์มต้ามวงศแ์ละความเหมาะสมของสภาพพืน้ท่ี รวบรวมพนัธุไ์มท้ัง้

ในและตา่งประเทศ 

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

น าท่านสู ่แดนทวดา สวนสไตลท์รอปิคอล สถานที่ท่องเที่ยวสดุชคิแห่งใหม ่อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่ที่นกัธรุกิจคา้เพชร ไดเ้นรมติ

อลงัการงานสรา้งทีใ่หบ้รรยากาศที่รายลอ้มไปดว้ยพชืพนัธุน์านาชนดิ อีกทัง้ยงัมจีดุทีเ่ป็นน า้ตกที่ใหค้วามรูส้กึเสมอืนจริงมากๆ ถือ

ไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมเีสนห่ข์องเชยีงใหม ่แห่งหนึง่ 

 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ รา้นเบญจรงค ์ขนัโตก บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา 

ไม่รวมค่าด่ืมท่ีลกูคา้สัง่เพ่ิมเติม 

 

พกัท่ี  โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL 

NIMMAN หรอืเทียบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัพระธาตดุอยคํา – อทุยานหลวงราชพฤกษ ์– วดัพระเจดียห์ลวง  

  วดัพนัเตา - ของฝาก – วดัศรสีพุรรณ - สนามบินเชียงใหม่  

  สนามบินสวุรรณภมิู   อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม  

จากนัน้นําท่านเขา้ส ู่ วดัพระธาตดุอยคํา เป็น

วดัสําคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 

1,300 ปี สรา้งในปี พ.ศ. 1230 รชัสมยัพระ

นางจามเท วีกษัตริย์แ ห่งหริภญุชัย  โดย

พระ โอรสทั้ง  2 เ ป็นผ ู้ส ร ้า ง   ภาย ในวัด

ประดิษฐานเจดียบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุอง

พระพทุธเจา้ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้

ทันใจซ่ึงมีอายเุก่าแก่กว่าห้า

รอ้ยปี 

จากนัน้นําท่านส ู่ อทุยานหลวง

ราชพฤกษ์ ภายในมีส่ิงปลกู

สร้าง และดอกไม้นานาพันธ ุ ์

ตัง้อย ูใ่นพ้ืนท่ีกว่า 468 ไร ่ เช่น 

หอคําหลวง สวนองคก์รเฉลิม

พระเกียรติ สวนนานาชาติ สวน

เกษตรทฤษฏีใหม่ 

จากนัน้นําท่านส ู ่วดัพระเจดีย์

หลวงวรวิหาร หรือ วดัโชตกิา

ราม เป็นสถานที่ประดษิฐานเจดยี์

ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัเชยีงใหม ่และ

เป็นพระอารามหลวงเก่าแกข่องเชยีงใหม ่ตัง้อยู่ใจ

กลางเมอืง ที่ถนนพระปกเกลา้ มบีริเวณ

กวา้งขวาง ที่ส าคญัเพราะวดันีเ้ป็นวดัท่ีชาว

เชยีงใหมศ่รัทธากนัมากๆ และเป็นที่ตัง้

ศาลหลกัเมอืงของเชยีงใหม ่หรือเรียกกนัว่า หอ

อินทขลิ อยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม ่และมี

ความส าคญัตอ่ชาวเชยีงใหมเ่ป็นอย่างมาก 

  



จากนัน้นําท่านส ู ่วดัพนัเตา  เป็นวดัเก่าแกข่องเชยีงใหม ่อดตีคนเชยีงใหมเ่รียกวดันีว้่า “วดัปันเตา้” (พนัเท่า) นอกจากนีย้งัมอีีก

ที่มาท่ีกลา่วว่า วดันีจ้ะเคยใชเ้ป็นแหลง่สรา้งเตาหลอ่พระนบัรอ้ยนบัพนัเตา จึงไดช้ือ่ว่า “วดัพนัเตา” 

 

นําท่านเขา้ชม วดัศรสีพุรรณ ตัง้อย ูบ่นถนนววัลาย อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นวดัท่ีมีประวติัการ

กอ่สรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดีต

กว่า 500 ปี ในรชัสมยัของ

พระเจา้เมืองแกว้ กษตัรยิ์

เชียงใหม่ราชธานี และพระ

นางสิรยิสวดี พระราชมารดา

มหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ให้

มหาอํามาตยช่ื์อเจา้หม่ืน

หลวงจ่าคํา สรา้ง 

วดัช่ือว่า “วดัศรสีพุรรณ

อาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ ๆ ว่า 

“วดัศรสีพุรรณ” ภายในวดัมี

อโุบสถเงินแห่งแรกของโลก ท่ี

ชาวชมุชนรว่มแรงรว่มใจสืบ

สานเครือ่งเงินชมุชนววัลาย 

ซ่ึงเป็นชมุชนทําหตัถกรรม

เครือ่งเงิน 

ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ จากนัน้นําท่านชมงาน รา้นหตัถกรรมเครือ่งเงิน ของเมืองเชียงใหม่ 



จากนัน้นําท่านเขา้ส ู ่วดัพระสิงห ์เป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐาน พระสิงห ์

(พระพทุธสิหิงค์) พระพทุธรปูศักด์ิสิทธ์ิค ู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวัด

ประจําปีเกิด ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสิงหใ์หไ้ดส้กัครัง้หน่ึงในชีวิต 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

รา้นขนมจีน บา้นเจ็ดยอด 

  เมน ูบฟุเฟ่ตข์นมจีน หลากหลาย

น้ําพรกิ พรอ้มของหวาน   

บ่าย  นําท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้น

ของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้ส ู่

สนามบินเชียงใหม ่

21.10 น. นําท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

22.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิ

ภาพฯ  

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

 

อตัราค่าบรกิารทวัร ์ท่านละ 5,799 บาท  

พกัเด่ียว ชําระเงินเพ่ิม 1,200 บาท 

 

กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม 2564 

วนัท่ี 17-19 / 18-20 / 19-21 

 

กาํหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2564 
 

วนัท่ี 07-09/08-10/14-16/16-18/21-23/23-25/28-30 

 

กาํหนดการเดินทาง ธนัวาคม 2564 
 

วนัท่ี 06-08/12-14/14-16/21-23 

 

** เด็กทารก อายรุะหว่าง 6 เดือน – 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท ** 

 



อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครือ่งบิน ไป-กลบั น้ําหนกัถือข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระท่ีจะถือข้ึนเครือ่งบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเล็บ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถนําเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าท่ีพกัท่ีเชียงใหม่ จํานวน 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

3. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปพนกังานชบัรถ สามารถใหไ้ดต้ามความพอใจ  

6. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผ ูเ้ดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรยีมตวัสาํหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดนิทาง (ตอ้งบรรจถุงุซิบ

พลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจําเป็นตอ้งนําของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

ราคาค่าบริการน้ําหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

ภายในประเทศ         

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 



มาตรการเขา้จงัหวดัเชียงใหม่  ช่วงโควิด 19     

คณุสมบติัผ ูท่ี้เดินทางมาเชียงใหม่แลว้สามารถขอผอ่นผนัไม่ตอ้งกกัตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือวคัซีน ท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย ว่าดว้ยยาหรอืไดร้บัการรบัรอง จากองคก์ารอนามยัโลก  

หรอืตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


