
 
 

 

 

 

 

โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท  

ขาไปไฟลท์เชา้ ขากลบัไฟลท์ดึก 

กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2564 

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระสาํหรบัพกพาข้ึนเครื่องบิน 

น้ําหนกัรวมไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ 

Random ไมส่ามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

เชียงใหม ่แมก่าํปอง 3 วนั 2 คืน 



วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเชียงใหม ่– วดัผาลาด  

   วดัพระธาตดุอยสเุทพ – วดัพระธาตดุอยคํา – อทุยานหลวงราชพฤกษ ์– 

เชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์– โรงแรมท่ีพกั   อาหาร -/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู 

07.30 น. เหิรฟ้า บินตรงส ูเ่มืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

08.50 น. ถึงเมืองเชียงใหม่ หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางโดยรถต ูอ้อกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเขา้ชม วดัผา

ลาด วดัท่ีมีความสวยงามมากค่ะอย ู่ท่ามกลางธรรมชาติจะไดยิ้นเสียงนกและเสียงสตัวป่์า รวมไปถึง

เสยีงน้ําตกผาลาดท่ีไหลผา่น และมีความงดงามแบบศิลปะการสรา้งแบบพม่า 

 

จากนัน้นําท่านข้ึนส ู่ วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานค ู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตปุระจําปี

เกดิปีมะแม เป็นสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ีมีความสาํคญัทางศาสนา 

เท่ียงรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเฮือนเพ็ญ 

เมน ูขา้วซอย  / น้ําพรกิอ่อง และ น้ําพรกิหน ุ่ม  



จากนัน้นําท่านเขา้ส ู่ วดัพระธาตดุอยคํา เป็นวดัสําคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี 

สรา้งในปี พ.ศ. 1230 รชัสมยัพระนางจามเทวีกษตัริยแ์ห่งหริภญุชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผ ูส้รา้ง  

ภายในวดัประดิษฐานเจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจา้ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้

ทนัใจซ่ึงมีอายเุกา่แกก่ว่าหา้รอ้ยปี 

 

จากนัน้นําท่านส ู ่อทุยานหลวงราชพฤกษ ์ภายในมีส่ิงปลกูสรา้ง และดอกไมน้านาพนัธ ุ ์ตัง้อย ูใ่นพ้ืนท่ีกว่า 

468 ไร ่ เช่น หอคําหลวง สวนองคก์รเฉลมิพระเกยีรติ สวนนานาชาติ สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ 

 
 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตาม

อัธยาศัย (ไม่รวมอย ู่ในรายการ

เท่ียว) 

 

พกัท่ี   

โรงแรม AT PINGNAKORN 

HOTEL NIMMAN หรอืเทียบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 



วนัท่ีสองของการเดินทาง รม่บ่อสรา้ง – หม ู่บา้นแม่กาํปอง – น้ําพรุอ้นสนักําแพง – รา้นเครือ่งหนงั 

เบญจรงคข์นัโตก – โรงแรมท่ีพกั อาหาร เชา้/-/ค่ํา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้น นํา ท่านเ ท่ียวชมงาน

หัตถกรรม  ร่ม บ่อสร้าง  สัน

กําแพง หรือ ร่มกระดาษสาเป็น

สินค้า ท่ี  สร้าง ช่ือ เสียงให้แก่

จังหวัดเชียงใหม่ และ ประเทศ

ไทยมาชา้นาน นอกจากน้ียงัช่วย

สรา้งอาชีพใหแ้กช่มุชนในอําเภอ

สันกําแพง ร่มบ่อสรา้งจึงเป็น

ส่วนสําคญัของจงัหวดัเชียงใหม่

ท่ีควรอนลุกัษณเ์อาไว ้

6นําท่านเดินทางส ู ่หมู่บา้นแม่กาํ

ป อ ง  หมู่ บ้ า น เ ล็ กๆ  ตั้ ง อ ย ู่

ท่ า ม ก ล า ง ข ุ น เ ข า  มี

ทรัพยากรธรรมชา ติ ท่ี อ ดุม

สมบ ูรณ์  มี ลํ า ธ าร ไหลผ่ า น

หม ู่บา้น และป่าไมท่ี้สมบรูณ ์

สภาพ  อากาศท่ี น่ี จึงเ ย็น

ส บ า ย ต ล อ ด ปี  ด่ื ม ด่ํ า

ธรรมชาติน้ําตกแม่กําปอง 

เดิน   ชมวิถีชี วิตชาวบ้าน 

ถ่ายรปูตามอัธยาศัย  จิบ

กาแฟยามบ่าย ท่ีรา้น The 

Giant Chiang Mai รา้นกาแฟ

บนตน้ไมส้ดุฮิต 

เท่ียง  อิสระอาหาร

เ ท่ี ยงตามอัธยาศัย  ( ไม่

รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

นําท่านเดินทางส ู่ น้ําพรุอ้น

สนักําแพง เป็นแหล่งน้ําพ ุ

รอ้นท่ีมี ช่ือเสียงมาเน่ินนานควบค ู่กบัการท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 



ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาธรรมชาติ ไมด้อก นานาพรรณ และไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความมหศัจรรยธ์รรมชาติท่ี
ี่
 

มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใตพ้ื้นโลกกอ่กาํเนิดน้ํารอ้นท่ีมี อณุหภมิูถึง 100 องศาเซลเซียส น้ํารอ้นอนั

เดือด พลา่นพ ุ่งข้ึนจากใตพ้ื้นพิภพส ูท่อ้งฟ้าสงูถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติท่ีน่าท่ึงอยา่งมาก 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ รา้นเบญจรงค ์ขนัโตก บฟุเฟตอ์าหารเหนือ พรอ้มชมการแสดงแบบลา้นนา 

ไม่รวมค่าด่ืมท่ีลกูคา้สัง่เพ่ิมเติม 

 

พกัท่ี  โรงแรม AT 

PINGNAKORN HOTEL NIMMAN 

หรอืเทียบเท่า 

  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง วดัศรสีพุรรณ – รา้นหตัถกรรมเครือ่งเงิน – วดัพระสิงห ์– วดัเจดียห์ลวง 

รา้นของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสวุรรณภมิู    

  อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเขา้ชม วดัศรสีพุรรณ ตัง้อย ูบ่นถนน

ววัลาย อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นวดั

ท่ีมีประวติัการกอ่สรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดีตกว่า 

500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมืองแกว้ 

กษตัรยิเ์ชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิสว

ดี พระราชมารดามหาเทวีเจา้ โปรดเกลา้ฯ ให้

มหาอํามาตยช่ื์อเจา้หม่ืนหลวงจ่าคํา สรา้ง 

วดัช่ือว่า “วดัศรีสพุรรณอาราม” ต่อมาเรยีก

สัน้ ๆ ว่า “วดัศรีสพุรรณ” ภายในวดัมี

อโุบสถเงินแห่งแรกของโลก ท่ีชาวชมุชนรว่ม

แรงรว่มใจสบืสานเครือ่งเงินชมุชนววัลาย ซ่ึง

เป็นชมุชนทําหตัถกรรมเครื่องเงิน 

ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ จากนัน้นํา

ท่านชมงาน รา้นหตัถกรรมเครือ่งเงิน ของเมืองเชียงใหม่ 

จากนัน้นําท่านเขา้ส ู ่วดัพระสิงห ์เป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐาน พระสิงห ์

(พระพทุธสิหิงค์) พระพทุธรปูศักด์ิสิทธ์ิค ู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินลา้นนา ตามคติลา้นนาเป็นวัด

ประจําปีเกิด ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หน่ึงในชีวิต 

 



จากนั้นนําท่านเข้าส ู่ วัด

เจดียห์ลวง เป็นวัดเก่าแก่

ในจงัหวัดเชียงใหม่ สรา้ง

ข้ึนในรชัสมัยของพระเจา้

แสนเมืองมา กษตัรยิ ์ลาํดบั 

ท่ี 7 แห่งราชวงศ์มังราย 

ไม่ปรากฏปีท่ีสรา้งแน่ชัด 

สัน นิ ษฐาน ว่ าวัด แ ห่ ง น้ี

น่ า จ ะ ส ร้า ง ใ น ปี  พ .ศ . 

1928-พ .ศ .  1945 วัด

เจดียห์ลวงเป็นพระอาราม

หลวงแบบโบราณ  มีการ

บ ู ร ณ ะ ม า ห ล า ย ส มั ย 

โดยเฉพาะพระเจดีย์ ท่ี

ปัจจบุัน มี  ขนาด  ความ

กวา้งดา้นละ 60 เมตร เป็น

อ ง ค์ พ ร ะ เ จ ดี ย์ ท่ี มี

ความสําคญัท่ีสดุองคห์น่ึง

ในเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวง

สร้าง  อย ู่กลางใจ  เมือง

เชียงใหม่ ซ่ึงแต่เดิมถือว่า

เ ป็นศนูย์กลางทางการ

ปกครองของอาณาจักร

ลา้นนา ปัจจบุนับริเวณ วดั

เจ ดีย์หลวงกลาง เ มื อง

เชียงใหม่  มีสิ่งสักกาละ

หลากหลายได้แก่ เจดีย์

หลวง  อินท ขีล  ต้นยาง 

ก มุภัณฑ์  พระฤๅ ษี  ซ่ึ ง

ส ะท้อ นพัฒนาการค ติ

จกัรวาลไดป้รบัเปลี่ยนไป

ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี

แวดลอ้มของเมืองชีวิต 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจีน บา้นเจ็ดยอด 

  เมน ูบฟุเฟ่ตข์นมจีน หลากหลายน้ําพริก พรอ้มของหวาน   

บ่าย  นําท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้ส ูส่นามบินเชียงใหม่ 

21.10 น. นําท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

22.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดิน

ฟ้าอากาศ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 



 

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 ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

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 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

3. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปพนกังานชบัรถ สามารถใหไ้ดต้ามความพอใจ  

6. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผ ูเ้ดินทาง 
 

 



การเตรียมตวัสําหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจาก

สนามบินไทย 

1 . ของเหลวที่อนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ือง ได ้แก่ ยา , นม

สําหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จําเป็นระหว่างการ

เดินทาง  (ต้องบรรจุถุงซิบพลาสติกใส  เตรียมไว้ให้

เจา้หนา้ที่ตรวจ) 

2. กรณุาถอดเส้ือคลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนิก ทกุชนิด 

ใส่ถาดเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้น

เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจําเป็นตอ้งนําของเหลวถือข้ึน

เครือ่ง *** 

- นาํของเหลวบรรจใุส่ถงุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที่   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กนิ 100 มลิลิลิตร หรือ นอ้ยกว่า (นํา้หนกัรวมไมเ่กนิ 1 ลิตร) 

- ถงุพลาสตกิใสที่บรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ทา่นตอ่ 1 ใบเทา่นัน้ 

 

 

มาตรการเขา้จงัหวดัเชียงใหม่  ช่วงโควิด 19     

คณุสมบติัผ ูท่ี้เดินทางมาเชียงใหม่แลว้สามารถขอผอ่นผนัไม่ตอ้งกกัตวั 

ราคาค่าบรกิารน้ําหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบิน ภายในประเทศ         

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 



 

รายช่ือวคัซีน ท่ีไดร้บัการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าดว้ยยาหรือไดร้บัการรบัรอง จากองคก์ารอนามยัโลก  

หรอืตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด 

 

 

 


