
 

 

เชียงใหม่  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน ไทยเวยีดเจท็ บินตรง ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

 

 

ก าหนดการเดินทาง กรกฏาคม : 27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค. 

สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-

23/24-26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-

19/21-23/22-24/23-25/25-27/28-30 

**หมายเหต:ุ พเีรยีดสแีดง เพิม่ท่านละ 1,500 บาท** 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิเชียงใหม่ – วดัผาลาด – วดัพระธาตดุอยสุเทพ – วดั

พระธาตดุอยค า – อทุยานหลวงราชพฤกษ ์– เชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์– โรงแรมที่พกั  

        อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ 

07.30 น. เหริฟ้า บนิตรงสูเ่มืองเชียงใหม่ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

08.50 น. ถงึเมืองเชียงใหม่ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเขา้ชม วดัผา

ลาด วดัที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะไดย้ินเสยีงนกและเสยีงสตัวป่์า รวมไปถงึเสยีง

น ้ าตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสรา้งแบบพม่า 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านข้ึนสู ่วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตปุระจ าปีเกดิ

ปีมะแม เป็นสถานที่ศกัด์ิสทิธิ์ ที่มีความส าคญัทางศาสนาและประวตัิศาสตรข์องนครเชียงใหม่ มีบนัได

นาคทอดยาวข้ึนไปสูว่ดั 306 ขัน้ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์จดีย ์ทรงมอญ ที่ใตฐ้านพระเจดียม์ี

พระบรมสารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้บรรจุอยู่ 

 

 

 

 

 

 

  

 

เที่ยง  

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัส าคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเกา่แกก่ว่า 1,300 ปี สรา้ง

ในปี พ.ศ. 1230 รชัสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้ง  ภายใน

วดัปดิษฐานเจดียบ์รรจุพระบรมสารีรกิธาตุของพระพทุธเจา้ และยงัเป็นที่ประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซึ่งมี

อายเุกา่แกก่วา่หา้รอ้ยปี  

 



 

 

จากนั้นน าท่านสู ่อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ภายในมีสิง่ปลูกสรา้ง และดอกไมน้านาพนัธุ ์ต ัง้อยู่ในพื้นที่กว่า 

468 ไร ่ เช่น หอค าหลวง สวนองคก์รเฉลมิพระเกยีรติ สวนนานาชาต ิสวนเกษตรทฤษฏใีหม่ 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมระดบั 4 ดาว ย่านเชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

วนัที่สองของการเดินทาง หมู่บา้นแม่ก าปอง – น ้าพรุอ้นสนัก าแพง – รม่บ่อสรา้ง – เบญจรงคข์นัโตก – โรงแรมที่

พกั       อาหาร เชา้/-/ค า่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแม่ก าปอง หมู่บา้นเล็กๆ ต ัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรพัยากรธรรมชาติที่อดุม

สมบูรณ์ มีล าธารไหลผ่านหมู่บา้น และป่าไมท้ี่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่น่ีจึงเย็นสบายตลอดปี ด่ืมด า่



 

 

ธรรมชาติน ้ าตกแม่ก าปอง เดินชมวิถีชีวิตชาวบา้น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จิบกาแฟยามบ่าย ที่รา้น The 

Giant Chiang Mai รา้นกาแฟบนตน้ไมสุ้ดฮติ 

 

เที่ยง  อสิระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

น าท่านเดินทางสู ่น ้ าพรุอ้นสนัก าแพง แหลง่น ้ าพรุอ้นที่มีช่ือเสยีงม บรรยากาศร่มรืน่ สวยงาม จากนั้นน า

ท่านเที่ยวชมงานหตัถกรรม รม่บ่อสรา้ง 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นเบญจรงค ์ขนัโตก บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรมระดบั 4 ดาว ย่านเชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 



 

 

วนัที่สามของการเดินทาง วดัพระสงิห ์– วดัเจดียห์ลวง – รา้นของฝาก – สนามบนิเชียงใหม่ – สนามบนิสุวรรณภมูิ 

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัพระสงิห ์เป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัที่ประดิษฐาน พระสงิห ์

(พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวดั

ประจ าปีเกดิ ปีมะโรง คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัคร ัง้หน่ึงในชีวติ 

 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วดัเจดียห์ลวง เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สรา้งข้ึนในรชัสมยัของพระเจา้

แสนเมืองมา กษตัรยิ ์ล าดบั ที่ 7 แห่งราชวงศม์งัราย ไม่ปรากฏปีที่สรา้งแน่ชดั ส ันนิษฐานว่าวดัแห่งน้ี

น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดียห์ลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมา

หลายสมยั โดยเฉพาะพระเจดีย ์ที่ปจัจุบนัมี ขนาด ความกวา้งดา้นละ 60 เมตร เป็นองคพ์ระเจดียท์ี่มี

ความส าคญัที่สุดองคห์น่ึงในเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวงสรา้ง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่า

เป็นศูนยก์ลางทางการปกครองของอาณาจกัรลา้นนา ปจัจุบนับรเิวณ วดัเจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่ 



 

 

มีสิ่งสกักาละหลากหลายไดแ้ก่ เจดียห์ลวง อนิทขีล ตน้ยาง กมุภณัฑ ์พระฤๅษี ซึ่งสะทอ้นพฒันาการคติ

จกัรวาลไดป้รบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์ที่แวดลอ้มของเมืองชีวติ 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย  น าท่านเที่ยวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนิเชียงใหม่ 

 

21.10 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

22.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาค่าบริการทวัร ์

ผูใ้หญ่ เดก็มีเตียง 
เดก็ไม่มีเตียง (พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียว 

4,999 บาท 4,999 บาท 4,599 บาท 1,300 บาท 

**หมายเหต:ุ พเีรียดสแีดง เพิ่มท่านละ 1,500 บาท** 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 

ก าหนดการเดินทาง กรกฏาคม : 6-8 /7-9/8-10/10-12/ 13-10/14-16/15-17/17-19/20-22/21-23/22-

24/24-26/27-29/28-30/31ก.ค.-2ส.ค. 

สงิหาคม : 3-5/4-6/5-7/7-9/10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-

26/25-27/26-28/28-30   

กนัยายน : 1-3/2-4/4-6/7-9/8-10/9-11/11-13/14-16/15-17/16-18/18-19/21-

23/22-24/23-25/25-27/28-30 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่ภเูกต็ จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  



 

 

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส ำคญั ของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน หา้มน าโทรศัพทม์อืถือ 

ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

กำรเตรยีมตวัส ำหรบัผ ูโ้ดยสำรกอ่นเดินทำงออกจำกสนำมบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมำยเหต ุกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งน ำของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

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

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

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 



 

 

 

 


