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วนัเสาร์ ที ่1 มกราคม 65 (1)          (- / L / D)  
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ - ล าปาง –วดัจองค า – วดัปงสนุกเหนือ - เช็คอนิสถานีรถไฟล าปาง - วดัพระธาตุ
ล าปางหลวง - ล าพูน – วดัพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวหิาร - เชียงใหม่ 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD1  (ใชเ้วลาบิน 1 ชม.) 
08.00 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดจองค า จังหวัดล าปาง พระอารามหลวงชั้นตรี สักการะเจดีย์พุทธคยาจ าลองมีขนาดเท่ากบัเจดีย์

พุทธคยาองคจ์ริงท่ีประเทศอินเดีย มีความสูงประมาณ 53 เมตร ลวดลายศิลปะโดยรอบองคเ์จดีย ์วิจิตรตระการตาทั้ง
ลวดลายทางพระพุทธศาสนาแบบอินเดีย สวยงามแปลกตาหาดูได้ยากท่ีประเทศไทย ภายในตกแต่งอย่างโอ่โถง 
ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไวห้ลายองค ์บริเวณโดยรอบองคเ์จดียมี์หน่อตน้โพธ์ิจากบริเวณพุทธคยาท่ีตรัสรู้ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาปลูกไวข้า้งพระเจดียด์ว้ย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัปงสนุกเหนือ วดัส าคญัท่ีอยูคู่่กบัจงัหวดัล าปางมาชา้นาน สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในสมยัเจา้อนนัต
ยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ล าพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ล าปาง) เม่ือ พ.ศ. 1223 หรือ
ประมาณ 1,300 ปีมาแลว้ ดา้นหนา้มีบนัไดมกรคายนาคสีขาว และดา้นในของวดัยงัมีบนัไดมกรคายนาคอีกจุดหน่ึงท่ี
มีลกัษณะพิเศษคือ พญานาคมีเขาเหมือนกวาง เม่ือเดินข้ึนบนัไดนาคแลว้จะพบกบัวิหารพระเจา้พนัองค์ ในปี 2008 
วหิารพระเจา้พนัองคแ์ห่งน้ีไดรั้บรางวลัการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมดีเด่นจากยเูนสโก ้  

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
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 แวะเช็คอินถ่ายภาพกบัดา้นหนา้ สถานีรถไฟล าปาง อาคารสถานีเป็นอาคารสองชั้นท่ีมีกล่ินอายของลา้นนาและยุโรป
แบบบาวาเรียนคอทเทจ ออกแบบโดย เอิรสท ์อลัทม์นัน์ วิศวกรชาวเยอรมนี สร้างข้ึนเม่ือราว พ.ศ.2458 และเปิดใช้
เม่ือ วนัท่ี 1เมษายน พ.ศ.2459 ซ่ึงตรงกบัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงกินเวลามา ประมาณ 100 ปี และเป็นสถานีรถไฟท่ีถูกสร้างและ
คงเหลือจากการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง วดัคู่บา้นคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู 
ดว้ยเร่ิมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกนั ฐานเป็นบวัลูกแกว้ องคพ์ระธาตุเป็นทรงกลมแบบลา้นนา ภายนอกบุ
ดว้ยทองจงัโก ยอดฉตัรท าดว้ยทองค า มีลายสลกัดุนเป็นลวดลายประจ ายามแบบต่างๆ ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจุพระ
เกศาและ พระอฐิัธาตุ จากพระนลาฎขา้งขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลงัท่ีร้ัวทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรู
กระสุนปืนท่ีหนานทิพยช์า้งยงิทา้วมหายศปรากฏอยู ่ดา้นในวดัพระธาตุล าปางหลวง ยงัประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า 
หรือ พระแกว้มรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบลา้นนาสลกัดว้ยหยกสีเขียว เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของ
จงัหวดัล าปาง 
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น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองล าพูนยาวนานกวา่
พนัปี เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีระกา ตามประวติัสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1651 ในสมยัพระเจา้อาทิตนราช ให้
ท่านไดก้ราบไหวพ้ระบรมธาตุหริภุญไชย ภายในมีพระเกศบรมธาตุ ท่ีบรรจุอยูใ่นโกศทองค า นอกจากน้ีภายในวดัยงั
มีโบราณสถานล ้าค่าใหไ้ดช่ื้นชมมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่จังหวดัเชียงใหม่  

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือ  โรงแรมลาวาน่า หรือระดับเทยีบเท่า 
วนัอาทติย์ ที่ 2 มกราคม 65 (2)          (B / L / -) 
 ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ – วดัพระธาตุดอยค า - วดัป่าแดด - อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั  ดอยม่อนแจ่ม  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูบ่นสันเขาบริเวณหมู่บา้นมง้หนองหอย 
อ าเภอแม่ริม มีความสูงจากน ้าทะเลปานกลาง 1,350 เมตร ท่ีน่ีมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ท่ีสลบักบัจนสุด
ลูกหูลูกตา น าท่านเช็คอิน SKY WALK ม่อนแจ่ม สะพานไมไ้ผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 
เมตร สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนดา้นล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกไม้
นานาชนิดท่ีสลบักนัออกดอกให้ท่านไดถ่้ายรูปสวย ๆ อาทิเช่น ทุ่งคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอก
มากาเร็ต เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีบริการให้เช่าชุดส าหรับถ่ายรูป ไม่วา่จะเป็นชุดฮนับก (ชุดประจ าชาติเกาหลี) หรือ 
ชุดชนเผา่ ท่านสามารถเช่าชุด ถ่ายรูป ไดต้ามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่า SKYWALK และค่าเช่าชุด) 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ลิม้รสข้าวซอย อาหารเหนือทีข่ึน้ช่ือของจังหวดัเชียงใหม่   
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจ าปีเกดิ ของคนที่เกดิ ปีมะแม  เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดใน
จงัวดัเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1929 ในสมยัพญากือนา กษตัริยอ์งคท่ี์ 6 แห่งอาณาจกัรลา้นนา ราชวงศม์งัราย พระองคไ์ด้
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุองคใ์หญ่ ท่ีไดท้รงเกบ็ไวส้ักการะบูชาส่วนพระองคถึ์ง 13 ปี มาบรรจุไวท่ี้น่ี ภายในวดัมีเจดียท์รง
เชียงแสน ฐานสูงยอ่มุมระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น อายมุากกวา่ 500 ปี  ทางข้ึนไปยงัวดัตอ้งเดินผา่นบนัได
นาคกว่า 300 ขั้น หรือจะข้ึนโดยรถรางไฟฟ้าก็ได ้ ** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี ้**  เช่ือกนัว่า
หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรค
นานาไปได ้ในการสกัการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค านมสัการ
พระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุใหค้รบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงใหอ้านิสงส์ท่ีต่างกนั 
คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออก
ขอใหไ้ดข้ึ้นสวรรค ์ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพ
แลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพ่ือความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 
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น าท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วดั
พระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึงมีอายุ
เก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ท่ีประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็น
จ านวนมาก ** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัด
พระธาตุดอยค า เชียงใหม่ ไดแ้นะน าไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระท่ีบา้น -ถา้ส าเร็จ
ตอ้งถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกลุ  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม 
พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย  ้าว่า ตอ้ง “ขอทีละ
เร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกลุของตนเองใหช้ดัเจน และ ขอพรอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการใหท่้านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือ
ส าเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้   และอย่าลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระ
ธาตุดอยค า!!    

 
 
น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าแดด หรือช่ือเดิมวา่ วดัดอนแกว้ สร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2345 พระครูปลดัพยงุศกัด์ิ 
ธีรธมัโม เจา้อาวาสของวดันั้น เป็นท่ีเคารพนบัถือของนกัธุรกิจจากกรุงเทพฯ และดารานกัแสดงมากมาย พระวหิาร 
เป็นอาคารปูนทั้งหลงั สร้างข้ึนตามศิลปะแบบลา้นนา มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ประดบัดว้ยลายปูนป้ันสีทอง
อ่อนชอ้ยสวยงาม หนา้บนัประดบัดว้ยปูนป้ันลายพรรณพฤกษาสีทอง ซุม้ประตูและหนา้ต่างศิลปะลา้นนา ประดบั
ดว้ยลายปูนป้ันสีทองเช่นเดียวกนั ท าใหพ้ระวหิารหลงัน้ีเป็นสีทองอร่าม ภายในวหิาร พระประธานเป็นพระพุทธรูป
ศิลปะลา้นนา มีกู่สีทองสองหลงั อีกทั้ง ผนงัภายในวหิารเขียนภาพจิตกรรมเก่ียวกบั พระประธานของวดัส าคญั ๆ ใน
ภาคเหนือ นอกจากน้ีบริเวณวดั ยงัมีพระเจดีย ์ตั้งอยูด่า้นหลงัพระวหิาร วหิารพระพิฆเนศ ตั้งอยูท่างทิศใตข้องพระ
วหิารหลวง ประดิษฐานพระพิฆเนศซ่ึงสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิรมด า  
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จากนั้น อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ ถนนคนเดินวัวลาย  ตลาดนดักลางคืนอยู่ใกลก้บัประตูเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่ีขายสินคา้

ทอ้งถ่ินเดด็ๆ สินคา้จากฝีมือชาวเขางาน Handmade มากมายท่ีน าลงมาจ าหน่ายดา้นล่าง เช่น กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองสานต่างๆ มีร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ฯลฯ ถนนคนเดินววัลาย เปิดบริการเฉพาะวนัเสาร์ 
ตั้งแต่ 17.00-22.00น.* หรือ ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่ ตั้งอยูแ่ถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้
และสินคา้ท่ีขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้ง
ทาง เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. 

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือ  โรงแรมลาวาน่า หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัจันทร์ ที ่3 มกราคม 65 (3)          (B / L / -) 
 หมู่บ้านแม่ก าปอง - Chapulin Food & Cafe - วดัศรีสุพรรณ - วดัพระสิงห์ - ถนนนิมมาน – ร้านของฝาก - 

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้ งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 1,300 เมตร  และยงัมีล าธารไหลผา่นกลางหมู่บา้นโดยล าธารแห่งน้ีมาจากน ้ าตกแม่ก าปองนัน่เอง อิสระให้
ท่านไดด่ื้มด ่าสัมผสัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน ท่ีแสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) 
คาเฟ่วิวสวยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่
บริการ มุมถ่ายรูปเพียบ เช่น บนัไดสวรรค์สีขาวสูงเสียดฟ้า ได้มุม
ทอ้งฟ้าตดักบัทุ่งนา เป็นภาพสุดเก๋ นอกจากน้ียงัมีทุ่งดอกมาการ์เร็ตและ
ดอกคอสมอสให้ไดถ่้ายรูปกนัเพลิน ๆ  (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (แบบขันโตก) 
น าท่านเดินทางสู่  วัดศรีสุพรรณ  วดัเก่าแก่ของเชียงใหม่ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2043 ภายในวดัศรีสุพรรณ ประกอบดว้ยปู
ชนียสถานส าคญัต่าง ๆ เช่น พระเจดียท่ี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หอธรรม และพระวิหาร  ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัแห่ง
น้ี เห็นจะอยู่ท่ีพระอุโบสถเงินหลงัแรกของโลก ท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัซีนแห่งหน่ึงในเชียงใหม่ โดย
อุโบสถเงินหลงัน้ี สร้างข้ึนเพื่อทดแทนหลงัเดิมท่ีช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีลกัษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรง
ลา้นนา สร้างดว้ยโลหะเงินและดีบุกโดยฝีมือและภูมิปัญญาช่างทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงดา้นเคร่ืองเงิน ทั้งภายนอกและ
ภายในพระอุโบสถตลอดทั้งหลงั ประดบัตกแต่งดว้ยหตัถกรรมเคร่ืองเงินอยา่งวิจิตรอลงัการและมีลวดลายอ่อนช้อย 
สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตและบรรจงของผูส้ร้าง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน "พระเจ้าเจ็ดต้ือ" 
พระพุทธรูปปางมารวชิยั องคสี์ทองท่ีแลดูตดักบัสีเงินของพระอุโบสถ 
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น าท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ช่ือเต็ม วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  เป็นวดั
ส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
เชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หน่ึง" และเป็นศูนยร์วม
จิตใจของชาวเชียงใหม่ ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานตห์รืองานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ทางราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระ
พุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนท่ีศรัทธาไดพ้ากนัมาสรงน ้ าเน่ืองในเทศกาล
ปีใหม่ตามคติลา้นนา 

 
น าทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนช่ือดงัของเชียงใหม่ท่ีเป็น
แหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอยา่งถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 
1 เป็นถนนท่ีคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอร่ี ร้านขายของตกแต่งบา้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เต็มไปดว้ยร้านกาแฟช่ือดงั เหมาะส าหรับคอกาแฟและสายชิลไปนัง่เล่น 
สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟท่ีน่ีมากแน่นอน 

 แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอยา่งไส้อัว่ 
แคบหมู หมูยอ แหนม น ้าพริกหนุ่ม ผลไมอ้บแหง้ ใบชา และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ อิสระเลือกซ้ือสินคา้
ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD141 
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 
หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั 
(หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถ) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการการเดนิทางเข้าจังหวดัเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วนัที ่1 ต.ค. 64 
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อตัราค่าบริการ เดนิทางวนัที ่01 – 03 มกราคม 2565 
พกัโรงแรม ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่  9,999 + 2,000 

โรงแรมลาวาน่า  
ตั้งอยู่ย่านคูเมืองเชียงใหม่ ติดกบัถนนคนเดินท่าแพ ใกล้ทุกแหล่งท่องเทีย่ว 
อาทเิช่น ประตูท่าแพ วดัเจดีย์หลวง วดัพระสิงห์ ถนนคนเดินววัลาย เป็นต้น 

11,111 + 3,000 

โรงแรมเอเชีย พูนเพชร 

 
โรงแรมลาวาน่า 
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* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนภายใน 24 ชัว่โมง หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่าน
ช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน กรณผู้ีจองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลีย่นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่นผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
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4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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