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วนัเสาร์ ที่ 1 มกราคม 65 (1)          (- / L / D) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ – วดัอุโมงค์ – วดัพระธาตุดอยค า - วดัป่าแดด 

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

06.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD1  (ใชเ้วลาบิน 1 ชม.) 
08.00 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจ าปีเกดิ ของคนทีเ่กดิ ปีมะแม  เป็นวดัท่ีมีความสําคญัมาก
ท่ีสุดในจงัวดัเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1929 ในสมยัพญากือนา กษตัริยอ์งคท่ี์ 6 แห่งอาณาจกัรลา้นนา ราชวงศม์งั
ราย พระองคไ์ดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุองคใ์หญ่ ท่ีไดท้รงเก็บไวส้ักการะบูชาส่วนพระองคถึ์ง 13 ปี มาบรรจุไว้
ท่ีน่ี ภายในวดัมีเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดด้วยทองจงัโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี  
ทางข้ึนไปยงัวดัตอ้งเดินผา่นบนัไดนาคกวา่ 300 ขั้น หรือจะข้ึนโดยรถรางไฟฟ้าก็ได ้ ** ความเช่ือและวิธีการบูชาของ
คนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี้ **  เช่ือกนัว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสําเร็จ
สมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้
ธูปเทียนแลว้เดินเวยีนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคาํนมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา 
และควรไหวพ้ระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงให้อานิสงส์ท่ีต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจนัทร์เพญ็ ทิศใต ้
ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆไ์ดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวนัออกขอให้ไดข้ึ้นสวรรค์ ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพ
บูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุดอยสุเทพแลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรี
วชิยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยูต่รงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (แบบขันโตก) 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  วดัเก่าแก่ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่และตั้งอยูบ่ริเวณ
เชิงดอยสุเทพ  สมยัพระเจา้กือนาธรรมิกราช พระองคไ์ดบู้รณะวดัข้ึนใหม่ ทรงซ่อมแซมองคเ์จดีย ์และไดท้รงสร้าง
อุโมงค์ถดัจากฐานพระเจดียด์า้นเหนือข้ึน เป็นอุโมงคข์นาดใหญ่และสวยงาม มีทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดิน
ติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง ขา้งฝาผนงัดา้นในอุโมงค์เจาะช่องสําหรับจุดประทีปให้เกิดความสวา่งเป็นระยะ สะดวกแก่พระ
เดินจงกรมและภาวนาอยูด่า้นใน และในเพดานอุโมงคย์งัมีภาพเขียนสีนํ้ ามนัอีกดว้ย วดัอุโมงคก์ลายเป็นสถานปฏิบติั
ธรรม สถานท่ีท่ีคนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม่ เม่ือมาเยือนท่ี
วดัอุโมงคจ์ะไดพ้บกบัความร่มร่ืนและความเงียบสงบภายในวดั บริเวณอุโมงคเ์ป็นอาคารก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียมท่ีภายนอก
มีมอสปกคลุมเป็นพรมสีเขียวดว้ยความช้ืน ยิง่เพิ่มความสงบงามใหแ้ก่สถานท่ี 

 
 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัสําคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กวา่ 1,300 ปี 
วดัพระธาตุดอยคาํมีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้
ทนัใจซ่ึงมีอายุเก่าแก่ กวา่ห้าร้อยปี ท่ีประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง 
และครอบครัว เป็นจาํนวนมาก  
** วธีิขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากขอ้มูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระ
ธาตุดอยค า เชียงใหม่ ไดแ้นะนาํไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองคพ์ระท่ีบา้น -ถา้
สําเร็จตอ้งถวายพวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกุล  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3
จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อยา่งไรก็ดี การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง 
แต่ย ํ้าวา่ ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และตอ้งเอ่ยช่ือนามสกุลของตนเองให้ชดัเจน และ ขอพรอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการให้ท่าน
เมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือสาํเร็จแลว้จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอยา่ลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยั
ดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอยคาํ!!    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%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/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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นาํท่านเดินทางสู่ วดัป่าแดด หรือช่ือเดิมวา่ วดัดอนแกว้ สร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2345 พระครูปลดัพยงุศกัด์ิ 
ธีรธมัโม เจา้อาวาสของวดันั้น เป็นท่ีเคารพนบัถือของนกัธุรกิจจากกรุงเทพฯ และดารานกัแสดงมากมาย พระวหิาร 
เป็นอาคารปูนทั้งหลงั สร้างข้ึนตามศิลปะแบบลา้นนา มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ประดบัดว้ยลายปูนป้ันสีทอง
อ่อนชอ้ยสวยงาม หนา้บนัประดบัดว้ยปูนป้ันลายพรรณพฤกษาสีทอง ซุม้ประตูและหนา้ต่างศิลปะลา้นนา ประดบั
ดว้ยลายปูนป้ันสีทองเช่นเดียวกนั ทาํใหพ้ระวหิารหลงัน้ีเป็นสีทองอร่าม ภายในวหิาร พระประธานเป็นพระพุทธรูป
ศิลปะลา้นนา มีกู่สีทองสองหลงั อีกทั้ง ผนงัภายในวหิารเขียนภาพจิตกรรมเก่ียวกบั พระประธานของวดัสาํคญั ๆ ใน
ภาคเหนือ นอกจากน้ีบริเวณวดั ยงัมีพระเจดีย ์ตั้งอยูด่า้นหลงัพระวหิาร วหิารพระพิฆเนศ ตั้งอยูท่างทิศใตข้องพระ
วหิารหลวง ประดิษฐานพระพิฆเนศซ่ึงสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิรมดาํ  

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 65 (2)         (B / L / -) 

 อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - สถานีเกษตร
หลวงดอยอินทนนท์ - น า้ตกวชิรธาร– ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทย คือสูงจากระดบันํ้ าทะเล 

2,565 เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัจุดสูงสุดแดนสยาม 
 นาํท่านสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ท่ีอยูเ่คียงคู่กนั แลนดม์าร์คท่ีสําคญั สร้างข้ึน

โดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทยโดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เม่ือพ.ศ. 2530 และพระมหาธาตุนภพล
ภูมิสิรสร้างถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ใน วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 
รอบ เม่ือพ.ศ. 2535 รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนท์และทะเลหมอกในยามเช้าได้อย่าง
สวยงาม 

 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (Lunch Box) 
 แวะตลาดม้ง ซ้ือของฝากท่ีชาวบา้นเผ่ามง้แต่งชุดพื้นเมืองตามสไตล์นัง่ขายของกนัตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงคํ่าของท่ีนาํมา

ขายจะเป็นผลไมต้ามฤดูกาล สด ๆ ใหม่ ๆ ราคาไม่แพง 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีวิจยัพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่งของโครงการหลวง ซ่ึงมีหนา้ท่ี

หลกัในการพฒันาและวิจยัพืชผกัและไมด้อกไมใ้บเมืองหนาวหลากหลายชนิด เพื่อสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชน
กลุ่มน้อยซ่ึงอาศยับนพื้นท่ีสูงบริเวณยอดเขา ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งเท่ียวดอยอินทนนท์ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากมาย 
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เพราะบริเวณกวา้งขวางใหไ้ดช้มความงามของไมด้อกไมป้ระดบั และยงัมีร้านอาหาร รวมถึงร้านจาํหน่ายพืชผกัผลไม ้
รวมทั้งผลผลิตต่าง ๆ ของโครงการหลวงใหไ้ดซ้ื้อติดไมติ้ดมือเป็นของฝากได ้

 
 ชม น า้ตกวชิรธาร นํ้าตกขนาดใหญ่ เดิมช่ือตาดฆอ้งโยง ตวันํ้าตกอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 750 เมตร นํ้ าจะด่ิง

จากผาดา้นบน ตกลงสู่แอ่งนํ้ าเบ้ืองล่าง ใชช่วงท่ีมีนํ้ ามากละอองนํ้ าจะสาดกระเซ็นไปทัว่บริเวณรู้สึกไดถึ้งความเยน็
และชุ่มช้ือ สะพานไม ้ท่ีทอดยาวเขา้ไปหาหนา้ผานั้นจะเปียกล่ืนอยูต่ลอดเวลาในฤดูนํ้ ามาก จากน้ันน าท่านเดินทาง
กลบัสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

 
จากนั้น อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ ถนนคนเดินวัวลาย  ตลาดนดักลางคืนอยู่ใกลก้บัประตูเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่ีขายสินคา้

ทอ้งถ่ินเดด็ๆ สินคา้จากฝีมือชาวเขางาน Handmade มากมายท่ีนาํลงมาจาํหน่ายดา้นล่าง เช่น กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน 
เคร่ืองสานต่างๆ มีร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ฯลฯ ถนนคนเดินววัลาย เปิดบริการเฉพาะวนัเสาร์ 
ตั้งแต่ 17.00-22.00น.* หรือ ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่ ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ 
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ร้านคา้และสินคา้ท่ีขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตาม
สองขา้งทาง เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. 

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชรเชียงใหม่ หรือระดับเทยีบเท่า 

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

วนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง  เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดบันํ้ าทะเล
ประมาณ 1,300 เมตร  และยงัมีลาํธารไหลผา่นกลางหมู่บา้นโดยลาํธารแห่งน้ีมาจากนํ้ าตกแม่กาํปองนัน่เอง อิสระให้
ท่านไดด่ื้มดํ่าสัมผสัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน ท่ีแสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

 
  

นาํท่านเดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) 
คาเฟ่วิวสวยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่
บริการ มุมถ่ายรูปเพียบ เช่น บันไดสวรรค์สีขาวสูงเสียดฟ้า ได้มุม
ทอ้งฟ้าตดักบัทุ่งนา เป็นภาพสุดเก๋ นอกจากน้ียงัมีทุ่งดอกมาการ์เร็ตและ
ดอกคอสมอสให้ไดถ่้ายรูปกนัเพลิน ๆ  (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ลิม้รสข้าวซอย อาหารเหนือทีข่ึน้ช่ือของจังหวดัเชียงใหม่   
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นาํท่านเดินทางสู่  วดัศรีสุพรรณ  วดัเก่าแก่ของเชียงใหม่ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2043 ภายในวดัศรีสุพรรณ ประกอบดว้ยปู
ชนียสถานสาํคญัต่าง ๆ เช่น พระเจดียท่ี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หอธรรม และพระวิหาร  ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัแห่ง
น้ี เห็นจะอยู่ท่ีพระอุโบสถเงินหลงัแรกของโลก ท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัซีนแห่งหน่ึงในเชียงใหม่ โดย
อุโบสถเงินหลงัน้ี สร้างข้ึนเพื่อทดแทนหลงัเดิมท่ีชาํรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีลกัษณะเป็นพระอุโบสถเงินทรง
ลา้นนา สร้างดว้ยโลหะเงินและดีบุกโดยฝีมือและภูมิปัญญาช่างทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงดา้นเคร่ืองเงิน ทั้งภายนอกและ
ภายในพระอุโบสถตลอดทั้งหลงั ประดบัตกแต่งดว้ยหตัถกรรมเคร่ืองเงินอยา่งวิจิตรอลงัการและมีลวดลายอ่อนชอ้ย 
สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตและบรรจงของผูส้ร้าง ภายในประดิษฐานองค์พระประธาน "พระเจ้าเจ็ดต้ือ" 
พระพุทธรูปปางมารวชิยั องคสี์ทองท่ีแลดูตดักบัสีเงินของพระอุโบสถ  

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระสิงห์ ช่ือเตม็ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวหิาร  เป็นวดั
สาํคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
เชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หน่ึง" และเป็นศูนยร์วม
จิตใจของชาวเชียงใหม่ ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานตห์รืองานประเพณีป๋ีใหม่เมือง ทางราชการ จึงไดอ้ญัเชิญพระ
พุทธสิหิงคข้ึ์นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อใหป้ระชาชนท่ีศรัทธาไดพ้ากนัมาสรงนํ้าเน่ืองในเทศกาล
ปีใหม่ตามคติลา้นนา 

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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นาํทุกท่านเดินเล่น  ถนนนิมมานเหมินทร์  ถนนเส้นน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะเป็นถนนช่ือดงัของเชียงใหม่ท่ีเป็น
แหล่งรวมร้านคา้ ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปดว้ยความคึกคกัอยา่งถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 
1 เป็นถนนท่ีคงเอกลกัษณ์ของผูค้นและศิลปวฒันธรรมของชาวลา้นนาไว ้มีร้านแกลเลอร่ี ร้านขายของตกแต่งบา้น 
นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 เป็นถนนสายกาแฟ เตม็ไปดว้ยร้านกาแฟช่ือดงั เหมาะสําหรับคอกาแฟและสายชิลไปนัง่เล่น 
สาย Cafe Hopping ตอ้งเลิฟท่ีน่ีมากแน่นอน 
แวะซ้ือของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอยา่งไส้อัว่ 
แคบหมู หมูยอ แหนม นํ้าพริกหนุ่ม 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 : รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท 

(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั. 
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มาตรการการเดนิทางเข้าจังหวดัเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วนัที ่1 ต.ค. 64 

 
อตัราค่าบริการ  

พกัโรงแรม ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าช าระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

01 – 03 มกราคม 2565 13,300 8,300 + 2,000 
 

 

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

ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 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) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าเลือกท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน 
2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. นาํบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้าํระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ช าระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิการจองรายการน าเที่ยว ต้องท าการยกเลกิ
ก่อนช าระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณเีหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ัง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททวัร์จะต้องคืนเงินให้กบันักท่องเทีย่วทีจ่่าย 60% มาแล้วกบับริษัททวัร์ โดยตามหลกัการ 

“ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
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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