
       

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22308 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธาตุดอยสุเทพ : ประจ ำปีเกิดปีมะแม 

พระธาตุดอยค า : สักกำระพระทนัใจ 

ชมววิม่อนแจ่ม/ สัมผสัวถิีชีวิตชุมชนแม่ก าปอง   



       

 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง:  เดินทำงทุกวนั เร่ิม 1 พ.ย. 64  
                        :  19-21 ธ.ค. 64 Thai Smile (WE) 
                        :  8-10 / 16-18 / 23-25 / 29-31 ม.ค. 65 โดย Thai Smile (WE) 
วนัแรกของการเดินทาง  (1)   กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยค า ไหว้พระทนัใจ – น า้พรุ้อนสันก าแพง   
                                                  – หมู่บ้านแม่ก าปอง – ถนนคนเดินท่าแพ     
05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2 สำยกำรบินไทยสมำยล ์(WE) 

เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสัมภำระก่อนออกเดินทำง  *เชิญท่ำนลงทะเบียนเช็คช่ือ 
สแกน QR Code ตำมนโยบำยโครงกำร “ทวัร์เท่ียวไทย” และวดัอุณหภูมิ  ก่อนเช็คอิน 
 *กรุณำเตรียมเอกสำรเพื่อโชวร์ ณ  จุดเช็คอิน  เพื่อเดินทำงเขำ้จงัหวดัเชียงใหม่    

 
07.25 น.       เหินฟ้ำสู่ จ.เชียงใหม่  โดยสำยกำรบินไทยสมำยล ์ เท่ียวบินท่ี WE 102 (ใชเ้วลำบิน 1.20 ชม.) 
08.45 น. ถึงสนำมบินเชียงใหม่  หลงัรับสัมภำระน ำท่ำนนัง่รถตูป้รับอำกำศ  VIP  น ำท่ำนเดินทำงสู่สักกำระ  

พระธาตุดอยค า  ขอพรพระทนัใจ ขอไดด้ัง่หวงั  ขอพรพระพูดได ้ เป็นวดัส ำคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
อำยเุก่ำแก่กวำ่ 1,300 ปี สร้ำงในปี พ.ศ. 1230 รัชสมยัพระนำงจำมเทวกีษตัริยแ์ห่งหริภุญชยั โดย

ดอยอนิทนนท์ : สูงสุดแดนสยำม 

ก ำแพงผำถ ้ำนก ตุรกี 



       

พระโอรสทั้ง 2 เป็นผูส้ร้ำง  ภำยในวดัประดิษฐำนเจดียบ์รรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจำ้ และ
ยงัเป็นท่ีประดิษฐำนพระเจำ้ทนัใจซ่ึงมีอำยเุก่ำแก่กวำ่หำ้ร้อยปี  

 
 
 
 
 

 
 

10.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่  อ.สันก ำแพง   ชมน าพุร้อนสันก าแพง  ใหท้่ำนไดแ้ช่เทำ้ เพื่อผอ่นคลำย    ต่อไปยงั 
หมู่บ้าน แม่ก าปอง  ท่ีเท่ียวยอดฮิต หมู่บำ้นเล็กๆ ตั้งอยูท่่ำมกลำงขนุเขำ มีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีล ำธำรไหลผำ่นหมู่บำ้น และป่ำไมท่ี้สมบูรณ์ สภำพ อำกำศท่ีน่ีจึงเยน็สบำยตลอดปี ด่ืมด ่ำ
ธรรมชำติน ้ำตกแม่ก ำปอง เดินชมวถีิชีวติชำวบำ้น  อิสระถ่ำยรูปจุดเช็คอินกบัร้ำนกำแฟสวย ๆตำมอธัยำศยั 

 
 
 
 
 
 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (2)  
14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตวัเมืองเชียงใหม่  เพื่อเช็คอินเขำ้สู่ท่ีพกั  
17.30 น.  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดิน ... ใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นถนนคนเดิน แหล่งรวบรวมสินคำ้

พื้นเมืองเชียงใหม่วำงใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำกของท่ีระลึกมำกมำย (พีเรียดท่ีเดินทำงไม่ตรงกบัวนั
เสำร์-อำทิตย ์จะพำท่ำนเดิน Walking Street Nimman Six แทน เน่ืองจำกถนนคนเดินมีเฉพำะวนัเสำร์-
อำทิตย)์ 

 
 
 
 
 
 

 พกัคำ้งคืน ณ อมิ ท่าแพ  หรือเทียบเท่ำ 
  
 
 



       

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)       ดอยอนิทนนท์ – พระมหาธาตุนภเมทนีดล/พระมหาธาตุนพภพภูมสิิริ  – 
                                                     ร้าน Jungle De’ Café – กจิกรรมรถไฟเหาะจังเกิล้โคสเตอร์  - ม่อนแจ่ม       

เชำ้   รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมฯ  (3) 
07.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ดอยอนิทนนท์   ข้ึนชมววิยอดดอย สูงสุดแดนสยำม  ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพไวเ้ป็นท่ี

ระลึก  น ำชม พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนพภพภูมิสิริ กองทพัไดส้ร้ำงพระมหำธำตุ 
 
 
 
 

 
 

นถเมทนีดลข้ึนเพื่อเพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัทำงพระเจริญพระชนมพรรษำ 5 
รอบ ต่อมำในปี 2535 ก็ไดจ้ดัสร้ำงพระมหำธำตุนภพลรำชินีนำถ เน่ืองในวโรกำสท่ีสมเด็จพระนำมเจำ้
ฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 5 รอบ ทั้งสองเจดียบ์รรจุพระบรมสำรีริกธำตุบนยอด
ปลี กำรข้ึนชมบนเจดียปั์จจุบนัมีสร้ำงบนัไดเล่ือนส ำรับขำข้ึน บริเวณรอบพระมหำธำตุทั้งสองตกแต่ง
จดัสวนอยำ่งงดงำม 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารข้าวเม่า ข้าวฟาง (4) 
13.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ "ม่อนแจ่ม" อ.แม่ริม ... แวะ "จังเกิล้ เดอ คาเฟ่" ร้ำนกำแฟท่ีโดดเด่นดว้ยทั้งรสชำติ และ

ววิสุดอลงักำร โดยท่ีร้ำนมีมุมถ่ำยรูปมำกมำย โดยเฉพำะววิริมน ้ำตกสุดอลงักำรท่ีอยูก่ลำงร้ำน ใหท้่ำนได้
ถ่ำยรูปพร้อมล้ิมรสเคร่ืองด่ืมกนัอยำ่งชิลๆ หรือพิสูจน์ควำมกลำ้กบั Jungle Coaster รถรางไฟฟ้าแห่งแรก
ในประเทศไทย แอดเวนเจอร์พำร์ค ท่ีรับรองวำ่หวำดเสียวกระชำกหวัใจส ำหรับนกัผจญภยัท่ีช่ืนชอบควำม
ต่ืนเตน้ เป็นรถไฟเหำะขนำด 2 ท่ีนัง่แบบเปิดโล่ง ท่ีจะพำคุณไถลไปบนรำงคดเค้ียว ท่ำมกลำงป่ำเขำอนั
อุดมสมบูรณ์ นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมกลำงแจง้อ่ืนๆ ใหคุ้ณไดป้ระลอง ไม่วำ่จะเป็น Zipline 36 สถำนี, 
Jungle Bike จกัรยำนบนสลิง, Quick Jump, Slider, Easy Jumper, Giant Swing ชิงชำ้ยกัษ ์(ฟรี !! เคร่ืองเล่น 
Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลูกคำ้ไม่เล่นเคร่ืองเล่นรับฟรีเคร่ืองด่ืม 1 แกว้) ... จนไดเ้วลำอนัควร น ำท่ำน
เดินทำงเช็คอินเขำ้สู่ท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 



       

18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม (5)  

     พกัคำ้งคืน ณ  ม้ง ฮิลไทรป์ ลอดจ์ หรือเทียบเท่ำ 
   

 
 
 
 

 
 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   (3)     จุดชมววิม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ -  ซ้ือของฝาก – กรุงเทพฯ  
 

เชำ้    อรุณสวสัดิ์ยามเช้า   
 อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  ใหท้่ำนไดช่ื้นชมบรรยำกำศยำมเชำ้ พร้อมถ่ำยรูปเก็บววิเช็คอินสวยๆ  
   รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ท่ีพกั  จำกนั้นใหท้่ำนเช็คเอำท ์ 
08.30 น. พำท่ำนชมควำมงำมของธรรมชำติ สำยลม แสงแดด บนควำมสูงรำว 1,350 เมตร ณ "ม่อนแจ่ม" จำก

ดอยท่ีเส่ือมโทรมจำกกำรท ำเกษตรเล่ือนลอย เป็นเขำหวัโลน้เตียน จนไดรั้บกำรฟ้ืนฟูมในช่วงปี พ.ศ. 
2527 ตำมแนวพระรำชด ำริ จนกลำยเป็นหน่ึงในดอยใกลต้วัเมืองเชียงใหม่ท่ีมีควำมสวยงำมมำกท่ีสุด
แห่งหน่ึง ... พำท่ำนแวะถ่ำยรูปท่ี "ม่อนแจ่ม Skywalk" จุดชมววิไฮไลทท่ี์ตอ้งไม่พลำด รวมไปถึง
สะพำนไมไ้ผย่ำวกวำ่ 100 เมตร ใหท้่ำนไดอิ้สระเก็บบรรยำกำศทุกอณู สุดอำกำศกนัอยำ่งเตม็ปอด ... 
จนไดเ้วลำอนัควร เดินทำงไปนมสักำร "พระธาตุดอยสุเทพ" (พระธำตุประจ ำปีเกิดปีมะแม) ใหท้่ำนนัง่
ลิฟทข้ึ์นชมพระธำตุ ท่ำนสำมำรถเดินสวดมนตร์อบพระธำตุ ถ่ำยรูป ชมววิเมืองเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารกาแล (7)  
14.00 น. น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ของฝำกของท่ีระลึก ณ ตลาดต้นพยอม  อำทิ แคปหมูทอดใหม่  น ้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 



       

16.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
17.50 น.       เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล ์เท่ียวบินท่ี WE 165 (ใชเ้วลำบิน 1.20 ชม.) 
19.10 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภำพ ........  พร้อมควำมประทบัใจ 

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

หมำยเหตุ   1. โปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
2. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิเช่น ไม่
เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยแบบ
เหมำจ่ำยก่อนเดินทำงเรียบร้อยแลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ราคาทวัรร์วม             11,500.- พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ผูเ้ดินทางจา่ยท่านละ 6,900.- 
2,000.- 

รัฐบาลจ่ายให้ 4,600.- 

 

เง่ือนไขการเดินทาง “ทวัร์เทีย่วไทย” 

1.  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูเ้ดินทำงท่ีผูกกบัแอป “เป๋ำตงั” ของผูเ้ดินทำงมำยงัไลน์       
(1 ท่ำน/1 สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรับจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พร้อมจ ำนวนเงินท่ีท่ำนตอ้งช ำระผำ่น “เป๋ำตงั”  
3.  บริษทัจะด ำเนินกำรรับเงินค่ำทวัร์ผำ่น “เป๋ำตงั” ของท่ำน เฉพำะในส่วนท่ีเหลือจำกรัฐจ่ำยให้ท่ำน 40% (ไม่เกิน 5,000 

บำท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด ำเนินกำรก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 
4.  เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่ำนไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงในทุกกรณี ยกเวน้ รัฐประกำศใหส้ำมำรถเล่ือนกำรเดินทำงได ้
5.  ผูเ้ดินทำงตอ้งมุ่งปฏิบติัตำมเง่ือนไข พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรรับวคัซีน และผลตรวจโควิดจำกสถำนพยำบำลตำมท่ีแต่

ละท่ีจงัหวดัก ำหนด 
6.  ผูเ้ดินทำงตอ้งเดินทำงตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดเท่ำนั้น ไม่สำมำรถยกเลิก หรืองดบริกำรใดบริกำรหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตำม

เง่ือนไขของรัฐ 
7.  บริษทัขอควำมร่วมมือ ถ่ำยภำพหมู่ในบำงจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเบิกจ่ำยในส่วนท่ีรัฐจ่ำยให ้
8.  บริษทัไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยหรือ ยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ ภยัธรรมชำติ กำรประทว้ง กำรนัด

หยดุงำน ฯลฯ 
9.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงขั้นต ่ำ ไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด 
 
 
 



       

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
1. ค่ำเคร่ืองบินไป-กลบั สำยกำรบินไทยสมำยล ์(WE) รวมน ้ำหนกัสัมภำระโหลด 20 กก. 
2. ค่ำรถตู ้ VIP ปรับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง 
3. ค่ำโรงแรมท่ีพกั ตำมระบุในรำยกำร หอ้งละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำร ตำมระบุในรำยกำร 
5. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียว และค่ำกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมระบุในรำยกำร 
6. ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
7. ค่ำบริกำรน ้ำด่ืม ขนม บนรถระหวำ่งกำรเดินทำง 
8. ค่ำประกนักำรเดินทำง ครอบคลุมถึงอำหำรเป็นพิษ  
 • จ  ำนวนเงินเอำประกนัภยั  1,000,000 บำท 
 • ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอุบติัเหตุ  500,000  บำท 
 • ค่ำรักษำพยำบำลเน่ืองจำกอำหำรเป็นพิษ 100,000 บำท 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

 
อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัของผูเ้ดินทำง อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด 
ค่ำมินิบำร์ในหอ้ง ฯลฯ 

2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกท่ีระบุในโปรแกรม 
3. ค่ำทิป  

 
 
มาตรการท่องเทีย่ววถิีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควดิ-19 เพ่ือความปลอดภัย ท่องเทีย่วอุ่นใจ 
1.  ภำยในรถตูโ้ดยสำร พนกังำนขบัรถจะมีกำรท ำควำมสะอำดภำยในรถดว้ยยำฆ่ำเช้ือ-แอลกอฮอลอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 
2.  ลูกคำ้ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภำยในรถตู ้
3.  รถตูโ้ดยสำรจะไม่มีกำรจอดแวะใหลู้กคำ้ลงระหวำ่งทำงในจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพำะจุดท่ีปลอดภยั

เท่ำนั้น 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีจะมีเจลลำ้งมือ และหนำ้กำกอนำมยัประจ ำอยูบ่นรถ  
7.  รับประทำนอำหำรโดยเนน้กำรใชช้อ้นกลำง  
8.  หำกสถำนท่ีใดมีกำรปิดท ำกำร เจำ้หนำ้ท่ีจะพำลูกคำ้ท่องเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนทดแทนตำมควำมเหมำะสม 
9.  ระหวำ่งกำรท่องเท่ียวลูกคำ้ตอ้งปฎิบติัตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่งเคร่งคดั เจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถปฎิเสธกำรให้บริกำร

กบัลูกคำ้หำกไม่ปฎิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัโควดิไดท้นัที 
 
 



       

 


